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να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα 
κλιμακώνοντας τις απεργίες!

Τ
ο σχέδιο Προϋπολογισμού που
έστειλε στη Βουλή η κυβέρνηση δί-
νει ξεκάθαρα μήνυμα ότι και χρει-

άζεται και μπορούμε να κλιμακώσουμε τον
αγώνα για να πάρουμε πίσω όλα όσα μας
λεηλάτησαν μέσα στα τελευταία δέκα χρό-
νια της κρίσης και των μνημονίων.

Συνέχεια στη σελίδα 3

ΠΡΟΣΧΈΔΙΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟ -
ΓΙΣΜΟΎ

Απεργιακή πορεία Βοήθεια στο Σπίτι 2/10



Α
νύπαρκτα κεφάλαια, ανύπαρκτος τζίρος,
ανύπαρκτα κέρδη και άδεια ταμεία – αυ-
τή είναι συνοπτικά η εικόνα του σκανδά-

λου της “ελληνικής πολυεθνικής” Folli-Follie. Το
επιχειρηματικό δαιμόνιο των Κουτσολιούτσων –
Δημήτρη (πατέρας) και Τζώρτζη (γιός)- μπορεί
να περιγραφεί με μια και μόνο λέξη: απάτη.

Πυραμίδα

Το κόλπο ήταν απλό: τα ταμεία της εταιρεί-
ας δεν γέμιζαν από τις πωλήσεις αλλά από τα
δάνεια και τα χρηματιστήρια. Και άδειαζαν
από τις αρπαχτές της οικογένειας -που ζούσε
(και συνεχίζει να ζει) μέσα σε μια προκλητική
χλιδή. Οι “επιτυχίες” και οι “λαμπρές προοπτι-
κές” της εταιρείας έκρυβαν συστηματικά και
για χρόνια τις μαύρες τρύπες των ταμείων. Τα
δάνεια έπεφταν σαν το χαλάζι. Τα παλιά δά-
νεια εξυπηρετούνταν από τα νεότερα. Το χρέ-
ος μεγάλωνε και μεγάλωνε. Αλλά τι σημασία
είχε; Η εταιρεία -ο τζίρος, τα κέρδη, ο αριθμός
των καταστημάτων, τα κεφάλαια, ο αριθμός
των εργαζομένων, τα πάντα- μεγάλωνε ακόμα
πιο πολύ. Γιατί να μην τη δανείσουν; Αξιόπιστη
ήταν με το παραπάνω (πλήρωνε τα χρέη της).
Περιουσία είχε για να εγγυηθεί το νέο δανει-
σμό. Όσο για τις προοπτικές, καλύτερες δεν
θα μπορούσαν να υπάρχουν: το 2014 το όνο-
μα του Κουτσολιούτσου φιγουράριζε (μαζί με
ένα πολύ θετικό σχόλιο) στη λίστα των δισεκα-
τομμυριούχων του αμερικανικού πρακτορείου
Bloomberg. To 2015, η Ernst & Young τον τίμη-
σε με το βραβείο του “καλύτερου επιχειρημα-
τία” της Ελλάδας. Το 2016, εκπροσώπησε την
Ελλάδα (sic) στον διαγωνισμό για τον καλύτε-
ρο επιχειρηματία της χρονιάς που διοργάνωσε
η ίδια εταιρεία στο Μονακό. Το 2017, κέρδισε
το βραβείο του καλύτερου “διευθυντή λιανι-
κών πωλήσεων” (retail manager) στον κόσμο.
Ποιος τραπεζίτης θα μπορούσε να αρνηθεί να
δανείσει μια τόσο επιτυχημένη επιχείρηση; 

Τα δάνεια ήταν πολύ πραγματικά. Όπως πο-

λύ πραγματικά ήταν και τα πλούτη μέσα στα
οποία ζούσε η οικογένεια του “καλύτερου επι-
χειρηματία” της Ελλάδας. Αλλά τα στοιχεία πά-
νω στα οποία στηριζόταν αυτός ο δανεισμός
ήταν παραχαραγμένα. Χοντρά παραχαραγμένα.

Πλασματικά στοιχεία

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις
της ίδιας της Folli-Follie, η εταιρεία είχε στους
τραπεζικούς της λογαριασμούς στο τέλος του
2017 καταθέσεις ύψους 296 εκατομμυρίων δο-
λαρίων. Όταν άνοιξαν τελικά τους λογαρια-
σμούς οι ελεγκτές βρήκαν από αυτά μόνο τα 6
εκατομμύρια. Παρόμοια είναι η εικόνα και από
τα άλλα μεγέθη: οι πωλήσεις υποτίθεται ότι
έκλεισαν πέρσι στο 1,1 δις. Η Alvarez & Marsh-
al, η εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο, τις
υπολόγισε σε 117 εκατομμύρια – ένα δισεκα-
τομμύριο λιγότερο. Τα ράφια των αποθηκών
και των καταστημάτων της Ασίας εμφανίζονται
να έχουν προϊόντα αξίας 581 εκατομμυρίων.
Οι ελεγκτές τα υπολογίζουν σε 34 εκατομμύ-

ρια. Οι πελάτες της, λέει η Folli Follie, της
χρωστούν αυτή τη στιγμή 719 εκατομμύρια.
Μόλις 99 εκατομμύρια απαντάει η Alvarez &
Marshal. Και πάει λέγοντας.

Η Folli-Follie ήταν, για τους θιασώτες της
ελεύθερης αγοράς, όλα τα προηγούμενα χρόνια
το πρότυπο της επιτυχίας. Από ένα μικρό κατά-
στημα που πουλούσε φτηνά κοσμήματα στο Κο-
λωνάκι στις αρχές της δεκαετίας του 1980, έλε-
γε ο μύθος, οι Κουτσολούτσιοι κατέκτησαν με
τη σκληρή δουλειά, το όραμα και το επιχειρημα-
τικό δαιμόνιο, ολόκληρο τον κόσμο: “Η μεγάλη
αγάπη της Καίτης (της συζύγου του Δημήτρη
Κουτσολιούτσου) για τα χειροποίητα κοσμήματα
και το επιχειρηματικό δαιμόνιο του Δημήτρη,
δημιούργησαν έναν επιχειρηματικό κολοσσό με
πολυεθνική δραστηριότητα. Το ζευγάρι διαπί-
στωσε πως ανάμεσα στα πολύ φθηνά faux bizo-
ux και τα ιδιαίτερα ακριβά κοσμήματα, μεσολα-
βούσε ένα…χάος. Δεν υπήρχε τίποτα που να κα-
λύπτει αυτό το κενό που θα συνδύαζε γούστο,
υψηλή ποιότητα και προσιτή πολυτέλεια. Έτσι,
αποφασίζουν να ανοίξουν το πρώτο τους κατά-
στημα στο Κολωνάκι, το 1982...”.

Χάρη στο πείσμα των Κουτσολιούτσων, την
υγιή επιχειρηματικότητα και τις έξυπνες επιλο-
γές, τα Folli-Follie όχι μόνο δεν επηρεάστηκαν
αλλά και μεγαλούργησαν μέσα στην κρίση: “Οι
πιο ενδιαφέρουσες ευκαιρίες γεννιούνται σε
περιόδους κρίσης. Αφήστε την επιχειρηματικό-
τητα να ανθήσει” έλεγε ο Τζώρτζης (ο λαμ-
πρός γιος του λαμπρού ζευγαριού) στον δια-
γωνισμό για την ανάδειξη του “επιχειρηματία
της χρονιάς” το 2016 στο Μονακό. Αφήστε
τους επιχειρηματίες να κάνουν ανεμπόδιστοι
ό,τι θέλουν χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε
κανέναν -ούτε στο κράτος, ούτε στους εργα-
ζόμενους, ούτε στην κοινωνία, με άλλα λόγια.

Εξαίρεση;

Τώρα οι ίδιοι που λίγους μήνες πριν εκθεί-
αζαν τα Folli Follie προσπαθούν να μας πεί-
σουν ότι δεν είναι παρά μια εξαίρεση. Το σκάν-
δαλο, γράφει γεμάτη λύπη η Καθημερινή, έχει
κλονίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην
ελληνική οικονομία. 

Οι Κουτσολιούτσοι, όμως, δεν αποτελούν
εξαίρεση. Η παγκόσμια οικονομία, κατ' αρχήν,
είναι γεμάτη από παρόμοια σκάνδαλα -η Enron
και η Pharmalat είναι δυο γνωστά, γιγαντιαίων
διαστάσεων, παραδείγματα. Και είναι γεμάτη
από εταιρείες σαν την Folli Follie που απλά δεν

έχουν “σκάσει” ακόμα. 
Η κερδοσκοπία έχει πάρει διαστάσεις μάστι-

γας στον σημερινό καπιταλισμό. Η κερδοφο-
ρία της “πραγματικής οικονομίας” βρίσκεται
στα τάρταρα και τα κεφάλαια, αντί να διοχε-
τεύονται σε παραγωγικές επενδύσεις (με μη-
δαμινά αναμενόμενα κέρδη) διοχετεύονται
ολοένα και περισσότερο στον “τζόγο” των
χρηματαγορών και των χρηματιστηρίων. Για
τους απολογητές της ελεύθερης αγοράς,
όμως, αυτή η στροφή προς την κερδοσκοπία
ονομάζεται “εκσυγχρονισμός”. Η οικονομία
πάει καλά, σύμφωνα με τη διεστραμμένη τους
λογική, όταν τα χρηματιστήρια πάνε καλά. 

Η Folli Follie είναι, από αυτή τη σκοπιά, πράγ-
ματι το πρότυπο της μοντέρνας επιχείρησης: η
τελευταία της μεγάλη επιτυχία ήταν η άντληση
320 εκατομμυρίων δολαρίων από την “αγορά”
μέσω ενός ομολογιακού δανείου. Τώρα οι ομο-
λογιούχοι τρέχουν πανικόβλητοι να περισώσουν
ό,τι μπορούν από τα κεφάλαιά τους. 

Οι ομολογιούχοι, φυσικά, δεν είναι “άγιοι”.
Αλλά δεν είναι μόνο οι επενδυτές αυτοί που
πλήττονται από την κερδοσκοπία. Μια από τις
πρώτες “μεγάλες επιτυχίες” των Κουτσολιού-
τσων (πάνω στην οποία στηρίχτηκε στην πραγ-
ματικότητα η απογείωση της Folli Follie) ήταν
η εξαγορά των ΚΑΕ, των άλλοτε κρατικών Κα-
ταστημάτων Αφορολόγητων Ειδών που ιδιωτι-
κοποιήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του
2000. Το 2003, οι Κουτσολιούτσοι αγόρασαν
το 20% των μετοχών των ΚΑΕ. Το 2006 αύξη-
σαν τη συμμετοχή τους στο 52%. 

“Η εξαγορασθείσα ΚΑΕ”, έγραφαν τότε οι οι-
κονομικές εφημερίδες, “αποτελεί εδώ και χρό-
νια μια μηχανή χρήματος με πολύ καλά περι-
θώρια κέρδους, διαθέσιμα κεφάλαια ύψους 70
εκατ. ευρώ και τη δυνατότητα πολλαπλάσιου
δανεισμού...” Οι Κουτσολιούτσοι αξιοποίησαν
αυτές τις νέες “δυνατότητες” στο έπακρο. Το
2010, οι δυο επιχειρήσεις συγχωνεύτηκαν. Το
2013, η Folli Follie ξεφορτώθηκε τα άχρηστα
πια για αυτήν ΚΑΕ πουλώντας τα στην ελβετική
Dufry AG. Στο μεταξύ εκατοντάδες εργαζόμε-
νοι είχαν χάσει τη δουλειά τους. Παράπλευρες
απώλειες της υγιούς επιχειρηματικότητας. 

Στοπ στις ιδιωτικοποιήσεις

Θα σταματήσει το σκάνδαλο της Folli Follie
τον πυρετό των ιδιωτικοποιήσεων; Η κυβέρνη-
ση δεν έχει καμιά τέτοια πρόθεση. Ούτε η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και οι άλλοι δανειστές έχουν
τέτοια πρόθεση. Η “περιουσία” του “υπερτα-
μείου” -δηλαδή σχεδόν όλα όσα ανήκαν στο
παρελθόν στο κράτος- θα περάσουν αργά ή
γρήγορα στον ιδιωτικό τομέα. Όχι για να καλύ-
πτουν καλύτερα τις ανάγκες μας, όπως λένε οι
μύθοι της αγοράς. Ούτε για να “αναπτυχ-
θούν”, όπως υποστηρίζουν κάποιοι άλλοι. Για
να γίνουν απλά ένα ακόμα περιουσιακό στοι-
χείο στον στρόβιλο της κερδοσκοπίας. Το τι
παράγουν (νερό, συγκοινωνίες, ενέργεια, τη-
λεπικοινωνίες) ή το τι υπηρεσίες προσφέρουν
αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει η
χρηματιστηριακή τους αξία. Σημασία έχουν τα
“διαθέσιμα κεφάλαια”. Σημασία έχει η “δυνα-
τότητα δανεισμού”. 

Θα περάσουν στον ιδιωτικό τομέα; Μόνο αν
τους αφήσουμε. Και έχουμε κάθε λόγο να πα-
λέψουμε για να το εμποδίσουμε.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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FOLLI-FOLLIE Πυραμίδες σκανδάλων ιδιωτικοποίησης

Τα πάρτι των Koutsolioutsos 

Τ
ώρα που τα Folli Follie έχουν πάρει την κάτω βόλτα, η “καλή” κοινωνία προσπαθεί να
πάρει τις αποστάσεις της από τους Κουτσολιούτσους, τα σκάνδαλα και τις απάτες
τους. Αλλά οι δεσμοί δεν είναι εύκολο να αποκρυφτούν.

“Λαμπερά γενέθλια με εκλεκτούς καλεσμένους στις Σπέτσες για την Καίτη Κουτσολιού-
τσου”, έγραφε τέσσερα χρόνια πριν η διαβόητη “κοσμική” φυλλάδα Espresso. “Η σύζυγος
του μεγαλοεπιχειρηματία της Folli Follie και άλλων μεγάλων εταιριών Δημήτρη Κουτσολιού-
τσου έδωσε την περασμένη Δευτέρα (18.8.2014) το καθιερωμένο πάρτι γενεθλίων της -έχει γί-
νει πλέον θεσμός του καλοκαιριού- στην υψηλής αισθητικής έπαυλη της οικογένειας στο
όμορφο νησί του Αργοσαρωνικού. Σούσι, σαμπάνιες, εκλεκτά εδέσματα και τα πιο απολαυστι-
κά γλυκά περίμεναν όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της κυρίας Κουτσολιούτσου...”

Ποιοι ανταποκρίθηκαν; Ο Δημήτρης και η Σάντυ Κοπελούζου (τα αφεντικά του γνωστού
ομίλου), ο Δημήτρης Κοντομηνάς, (Interamerican, Alpha), η Μαρίνα Βερνίκου, η τότε υπουρ-
γός Τουρισμού της κυβέρνησης Σαμαρά Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Κωνσταντίνος Γλύξμ-
πουργκ (ο τέως βασιλιάς της Ελλάδας) με την Άννα Μαρία... Σύσσωμη η υψηλή κοινωνία.

“Όμως η ζωή, δεν είναι μόνο δουλειά και αυτό το ξέρει καλά η οικογένεια Κουτσολιού-
τσου”, διαβάζουμε στο Businesnews του Σεπτεμβρίου 2016. “Όταν δεν βρίσκεται στις πο-
λυτελείς επαύλεις της Εκάλης ή του Χονγκ Κονγκ, αποσύρεται στο αγαπημένο σπίτι των
Σπετσών, όπου κάθε Αύγουστο δίνει ένα μεγαλειώδες πάρτι που αφήνει εποχή. Διάσημοι
καλεσμένοι που καταφθάνουν με κότερα και ελικόπτερα...

Σήμερα ο όμιλος FF Group, αποτελεί μια παγκόσμια ηγετική δύναμη στο χώρο της μό-
δας που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες, με περισσότερα από 950 ση-
μεία πώλησης παγκοσμίως και 4.800 εργαζόμενους ανά τον κόσμο... Στα πρόσφατα αποτε-
λέσματα που εξέδωσε η εταιρεία, επιβεβαιώθηκε η θετική πορεία όλων των κλάδων του
Ομίλου... Τρανή απόδειξη, πως ακόμη και αν περάσει φουρτούνες, ένα γερό σκαρί πάντα
θα βρει τρόπο να φθάσει ασφαλές στο λιμάνι…”.
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Η συνέχεια από τη σελίδα 1

Τ
ην ανάγκη να παλέψουμε τη νιώθει ο
καθένας και η καθεμιά στο πετσί του
καθημερινά. Κομμένα μεροκάματα

και συντάξεις, διαλυμένες κοινωνικές υπη-
ρεσίες χωρίς χρηματοδότηση και προσωπι-
κό, ανεργία που θερίζει, όλα αυτά δεν βελ-
τιώνονται με υποσχέσεις για μια ανάπτυξη
που παράγει πλεονάσματα για τους τραπε-
ζίτες. Ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει
πλεόνασμα 6,5 με 7 δισεκατομμύρια που θα
πάνε για το χρέος ακόμη και αν δεν κοπούν
ξανά οι συντάξεις.

Ταυτόχρονα, όμως, η κυβέρνηση αναγκά-
ζεται να ντύσει αυτό το τερατούργημα με τη
δέσμευση ότι δεν θα εφαρμοστεί η νέα περι-
κοπή των συντάξεων. Ο πραγματικός λόγος
γι΄ αυτό δεν είναι ότι “η οικονομία πάει καλύ-
τερα”. Ποτέ τα αφεντικά και οι κυβερνήσεις
δεν δίνουν κάτι έτσι απλά επειδή “οι δουλειές
πάνε καλύτερα”.

Ο πραγματικός λόγος είναι ότι η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται την πίεση από την οργή
και τις προσδοκίες της εργατικής τάξης. Είναι
μια κυβέρνηση ευάλωτη σ' αυτήν την πίεση. Το

πιο σημαντικό μήνυμα των ημερών είναι ότι
μπορούμε, μας παίρνει, είναι ευκαιρία να κλιμα-
κώσουμε την εργατική πάλη.

Πρώτα απ' όλα, έχουμε ήδη μπει σε προ-
εκλογική περίοδο και αυτό από μόνο του λει-
τουργεί σαν πίεση στον Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πή-
ρε ψήφους από τις εργατογειτονιές για να γίνει
κυβέρνηση και η μόνη ελπίδα του στις κάλπες
που έρχονται είναι να συσπειρώσει ξανά τον
κόσμο της δουλειάς. Έναν κόσμο που μετά
από τόσες μάχες και τόσες προδοσίες δεν έχει
πάει πίσω, ούτε στο σπίτι του ούτε προς τα δε-
ξιά. Γι' αυτό κάθε μέρα οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ
μιλάνε για το πόσο νοιάζονται για τον “κόσμο
της εργασίας”, για συλλογικές συμβάσεις και
για κατώτατο μισθό και για τις συντάξεις που
δεν θα κοπούν ξανά.

Αγωνιστικές εμπειρίες

Ο ίδιος ο Τσίπρας πήγε στον ΟΗΕ και προ-
σπάθησε να θυμίσει όλες τις αριστερές απο-
χρώσεις του κόμματός του, τον Νέλσον Μαντέ-
λα, την υποδοχή των προσφύγων το 2015-16.
Ξέχασε, βέβαια, να πει ότι η πόρτα για τους
πρόσφυγες έκλεισε με τη Συμφωνία που υπέ-
γραψε παρέα με τη Μέρκελ και τον Ερντογάν.
Ξέρει, όμως, ότι δεν κερδίζεις ψήφους από μια
εργατική τάξη γεμάτη αγωνιστικές εμπειρίες
παρά μόνο δείχνοντας αριστερές περγαμηνές.

Ακόμη και οι εξελίξεις στο Μακεδονικό ση-
μαίνουν ότι η πίεση πάνω στην κυβέρνηση θα
έρχεται από τα αριστερά. Η εθνικιστική εκ-
στρατεία της ΝΔ και της ακροδεξιάς δυσκο-
λευόταν να τραβήξει κόσμο από τις εργατογει-
τονιές. Μετά το δημοψήφισμα που έγινε την
Κυριακή στους βόρειους γείτονές μας, η δημα-
γωγία ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι “προ-
δοτική” έχει ακόμη πιο κοντά ποδάρια. Οι γεί-
τονες μοιάζουν να αντιδρούν στις πιέσεις του

ΝΑΤΟ και της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο που κι εμείς
εδώ σιχαινόμαστε τους εκβιασμούς των “εταί-
ρων”.

Το πραγματικό ζήτημα που ανοίγουν οι εξελί-
ξεις είναι αν και πόσο η Αριστερά είναι σε θέση
να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες, στηρί-
ζοντας και δυναμώνοντας τους αγώνες σε όλα
τα μέτωπα. Αρχίζοντας από το απεργιακό κίνη-
μα που ήδη ξεδιπλώνεται. Τώρα είναι η στιγμή
για κλιμάκωση. Απαιτούμε και να μην κοπούν οι
συντάξεις και να μοιραστεί όλο το πλεόνασμα
για τις εργατικές ανάγκες: για χρηματοδότηση
και προσλήψεις σε Υγεία-Παιδεία-Πρόνοια, για
αυξήσεις στους μισθούς με συλλογικές συμβά-
σεις, ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγ-
γέλματα, δημόσιες επενδύσεις και όχι ιδιωτικο-
ποιήσεις.

Πίεση πάνω στην κυβέρνηση να ικανοποιήσει
τα εργατικά αιτήματα βάζει και το αντιρατσιστι-
κό και αντιφασιστικό κίνημα. Το σπάσιμο των
εσωτερικών συνόρων που απαγόρευαν στους
πρόσφυγες να φύγουν από τα νησιά για να έρ-
θουν στις πόλεις είναι μια τεράστια μάχη. Απαι-
τούμε να κλείσουν όλες οι “Μόριες” και να έρ-
θουν τα προσφυγόπουλα και οι γονείς τους
κοντά μας. Απαιτούμε λεφτά και προσλήψεις
στα Σχολεία και στα Νοσοκομεία για να καλύ-
πτουν και αυτές τις ανάγκες. Και να πάνε επιτέ-
λους στη φυλακή οι νεοναζί δολοφόνοι της
Χρυσής Αυγής. Ο συντονισμός με το διεθνές
αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα πάει
χέρι-χέρι με τον συντονισμό με το απεργιακό
κίνημα για να τα πετύχουμε όλα αυτά.

Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνει η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη. Θέλουμε την Αριστερά αντικα-
πιταλιστική, πρωτοπόρα στο ξεδίπλωμα αυτής
της δυναμικής, για να βγάλουμε την τάξη μας
πιο δυνατή μέσα από τις μάχες αυτής της συγ-
κυρίας. Ελάτε να το παλέψουμε μαζί.

Τ
ο αποτέλεσμα του δημοψη-
φίσματος που έγινε την Κυ-
ριακή στη Δημοκρατία της

Μακεδονίας ήταν μια αναμενόμε-
νη αποδοκιμασία της Συμφωνίας
των Πρεσπών. 

Το 91,4% υπέρ του “Ναι” (λίγο πα-
ραπάνω από 600.000 ψήφους) στη
συμφωνία είναι ένα ψευδεπίγραφο
αποτέλεσμα καθώς το ποσοστό της
συμμετοχής στο δημοψήφισμα δεν
πέρασε το 35%, δηλαδή ψήφισε πε-
ρίπου το ένα τρίτο των εγγεγραμμέ-
νων στους καταλόγους. Ακόμα και
στις περιοχές που ψήφιζε η αλβανική
μειονότητα και όλοι θεωρούσαν ότι
θα ψήφιζε μαζικά υπέρ του “Ναι”, η
συμμετοχή ήταν πεσμένη. 

Το ποσοστό της συμμετοχής στο
δημοψήφισμα ήταν περίπου στο μισό
της συμμετοχής στις τελευταίες βου-
λευτικές το 2016 όπου είχαν ψηφίσει
1.191.832 πολίτες σε σύνολο
1.784.419 εγγεγραμμένων. Τότε, οι
ψήφοι που είχαν πάρει οι Σοσιαλδη-
μοκράτες του Ζάεφ ήταν περίπου
437.000 και όλα τα αλβανόφωνα
κόμματα μαζί περίπου 211.000. Δη-
λαδή, στο δημοψήφισμα οι ψήφοι
υπέρ του “Ναι” ήταν λιγότερες από
τον αριθμό των περίπου 650.000 ψή-
φων που είχαν πάρει από κοινού αυ-
τά τα κόμματα στις εκλογές του
2016.

Αποτυχία

Για να έχει πολιτικά κύρος το απο-
τέλεσμα του δημοψηφίσματος, η κυ-
βέρνηση του Ζάεφ είχε αρχικά βάλει
τον πήχη της συμμετοχής στο νομό-
τυπο 50%+1. Στη συνέχεια, διαβλέ-
ποντας τους κινδύνους κατέβασε αυ-
τόν τον πήχη στο 40%, αλλά τελικά
δεν μπόρεσε να πετύχει ούτε αυτόν
τον στόχο. Που οφείλεται αυτή η
αποτυχία;

Εκ των υστέρων, πολλοί σχολια-
στές παραδέχονται ότι οι επίμονες
παρεμβάσεις από την ΕΕ και το ΝΑ-
ΤΟ λειτούργησαν αρνητικά. Σε μια
παρέλαση δηλώσεων (που θύμιζε έν-
τονα την περίοδο του Δημοψηφίσμα-
τος το 2015 στην Ελλάδα και άλλες
παρόμοιες περιπτώσεις έξωθεν “πα-
ρεμβάσεων” σε μια σειρά από εκλο-
γές και δημοψηφίσματα) ο Μακρόν,
η Μέρκελ, ο γραμματέας του ΝΑΤΟ
και οι υπουργοί του Τραμπ, κουνού-
σαν το δάχτυλο στους γείτονες για
να ψηφίσουν “σωστά”.

Η συνέχεια στη σελίδα 20
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ

Η ειρήνη 
και η φιλία 
δεν έρχονται
με εκβιασμούς

Μπορούμε!
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3 ΟΚΤΩΒΡΗ

Απεργία για τα ΒΑΕ

24
ωρη απεργιακή κινητοποίηση για τα Β.Α.Ε. και το
επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κα-
λεί η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 3/10 με συγκέντρωση

στις 12 το μεσημέρι μπροστά στο Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους στην Πανεπιστημίου. Δεκατρείς ομοσπονδίες εργαζόμε-
νων στο δημόσιο τομέα παίρνουν μέρος στην κινητοποίηση
ζητώντας να μη γίνει καμία περικοπή και υποβάθμιση στο αν-
θυγιεινό επίδομα σε κατηγορίες εργαζόμενων που ήδη είναι
ενταγμένες στα ΒΑΕ. Αντιθέτως η ΑΔΕΔΥ και δεκάδες ομο-
σπονδίες, σωματεία και συνδικάτα ζητάνε την επέκταση του
ανθυγιεινού και σε άλλες κατηγορίες και ειδικότητες που το
δικαιούνται και έχουν εξαιρεθεί. Επίσης σημαντικό αίτημα εί-
ναι η επέκταση του ΒΑΕ και σε εργαζόμενους ορισμένου χρό-
νου όπως στους μόνιμους συναδέλφους τους.

“Οι συμβασιούχοι στο υπουργείο Πολιτισμού είναι μια από
τις κατηγορίες των εργαζόμενων που δια νόμου δεν παίρνουν
το ανθυγιεινό επίδομα παρόλο που το δικαιούνται. Είναι μια
τραγική κατάσταση στους χώρους εργασίας αφού έχεις έναν
αορίστου χρόνου εργάτη ο οποίος παίρνει το ανθυγιεινό και
έναν ορισμένου χρόνου συνάδελφό του, που κάνει ακριβώς
την ίδια δουλειά δίπλα του, ο οποίος δεν έχει το δικαίωμα”,
αναφέρει ο Αντώνης Σκαρπέλης μέλος του ΔΣ του Πανελλήνι-
ου Σωματείου Έκτακτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ που έχει δώ-
σει προσυγκέντρωση στις 11.30 μπροστά από το κτήριο του
ΤΑΠ (Πανεπιστημίου 57). 

“Συμμετέχουμε με 24ωρη απεργία. Είναι μεγάλη η πίεση και
η απαίτηση όλων και να πάρουν οι συμβασιούχοι το επίδομα
και να μην το χάσουν οι εργαζόμενοι που το παίρνουν ήδη,
μόνιμοι ή αορίστου χρόνου. Πιστεύουμε πως με τη συμμετο-
χή μας σε αυτή την απεργία και στη διαδήλωση θα αναδεί-
ξουμε το ζήτημα για να γίνει πιο συνολική και να κλιμακωθεί
αυτή η η μάχη”, ανέφερε ο Α. Σκαρπέλης εξηγώντας πως σαν
σωματείο έκαναν εξορμήσεις ενημέρωσης στους εργαζόμε-
νους τόσο στο βράχο της Ακρόπολης όσο και σε μια σειρά
από χώρους του ΥΠΠΟ.

Μεγάλη μάχη

“Δώσαμε μεγάλη μάχη τα προηγούμενα χρόνια για να κατα-
φέρουμε να επεκτείνουμε τα ΒΑΕ και στους διοικητικούς που
βρίσκονται μέσα στα γκαράζ των δήμων και σε χώρους μετα-
φόρτωσης απορριμάτων. Βρισκόμαστε στους ίδιους χώρους με
τους συναδέλφους μας που δουλεύουν στα απορριματοφόρα,
σε χώρους με καύσιμα, με μηχανολογικό εξοπλισμό, σε χώρους
που πλένονται και καθαρίζονται τα απορριματοφόρα και που
μεταφορτώνονται τα σκουπίδια. Οι χώροι αυτοί είναι ανθυγιεινοί
για όλους και θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε τα ΒΑΕ
χωρίς περιστροφές”, τόνισε στην ΕΑ η Μαρία Αμπελιώτη, προ-
ϊσταμένη διοικητικός στο γκαράζ του δήμου της Αθήνας.

Η ίδια εικόνα έρχεται και από τα νοσοκομεία. “Οι εργαζόμε-
νοι στο χώρο της υγείας χρειάζεται καθημερινά να προσφέ-
ρουν υπηρεσίες στους ασθενείς έχοντας να αντιμετωπίσουν
κινδύνους που αφορούν τόσο την οργανική τους όσο και την
ψυχική τους υγεία. Από τη μια πλευρά η επαφή με διάφορους
παθογόνους παράγοντες (ιοί, μικρόβια, κλπ) και διάφορους
χημικούς παράγοντες (φάρμακα, αντιδραστήρια, κλπ) μπορεί
να βλάψει τη σωματική τους υγεία. Επίσης το βαρύ χειρωνα-
κτικό έργο που προσφέρουν (μετακινήσεις ασθενών, υλικών,
ορθοστασία, κλπ) μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα μυοσκελε-
τικά προβλήματα. Από την άλλη μεριά υπάρχει μεγάλη επιβά-
ρυνση από ιδιαίτερα σοβαρούς στρεσογόνους παράγοντες
(αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων κλπ) η οποία μπορεί
να οδηγήσει σε ψυχική καταπόνηση μέχρι και ακόμα σοβαρό-
τερες διαταραχές της ψυχικής τους υγείας. Είναι κάτι παρα-
πάνω από κατανοητό ότι η πλήρης ένταξη των εργαζόμενων
στο χώρο της υγείας στα επαγγέλματα βαριάς και ανθυγιει-
νής εργασίας είναι ένα πάγιο, δίκαιο και αδιαπραγμάτευτο αί-
τημά μας”, τονίζει η Μαρία Χαρχαρίδου, νοσηλεύτρια στο νο-
σοκομείο Γεννηματάς. 

“Τ
ο Βοήθεια είναι εδώ ενωμένο
δυνατό”, ακούστηκε για άλλη
μια φορά από χιλιάδες γυναί-

κες, ως επί το πλείστον, που διαδήλωσαν
στη μεγαλύτερη πανελλαδική κινητοποί-
ηση που οργάνωσαν εδώ και πολλά χρό-
νια τα σωματεία και οι εργαζόμενοι στα
προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι (ΒσΣ).

Πάνω από 15 χρόνια 3.000 και πλέον
εργαζόμενοι στο ΒσΣ βρίσκονται όμη-
ροι των παρατάσεων που δίνουν δια-
χρονικά όλες οι κυβερνήσεις που θέ-
λουν να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες
των κοινωνικών υπηρεσιών στους δή-
μους χωρίς να κάνουν μόνιμες προσλή-
ψεις. Η κινητοποίηση οργανώθηκε μετά
την ανακοίνωση από πλευράς κυβέρνη-
σης πως θα προχωρήσει σε νέα προκή-
ρυξη 3.000 θέσεων, απολύοντας στην
ουσία τις εργαζόμενες που εδώ και 15
χρόνια εργάζονται στις κοινωνικές υπη-
ρεσίες των δήμων. 

Από νωρίς το πρωί στο Σύνταγμα άρ-

χισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι εργα-
ζόμενοι από την Κρήτη και τα νησιά
ενώ λίγο αργότερα έφθασαν τα πούλ-
μαν από τη Βόρεια Ελλάδα, την Στε-
ρεά, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο. 

Όταν ξεκίναγε η συγκέντρωση το πά-
νω μέρος της πλατείας είχε πλημμυρίσει
από τις χιλιάδες εργαζόμενες και εργα-
ζόμενους που φορώντας μαύρα ήθελαν
να στείλουν μήνυμα οργής και αγανά-
κτησης. “Είμαστε οργισμένοι και αποφα-
σισμένοι”, ήταν ένα από τα συνθήματα
ενώ σε ένα άλλο ξεκαθάριζαν πως “Τσί-
πρα και Χαρίση ακούστε το καλά, ετούτη
η προκήρυξη θα μείνει στα χαρτιά”.

“Στο σωματείο μου είμαστε 217 ερ-
γαζόμενες που κινδυνεύουμε κατά 80%
να πεταχτούμε απέξω. Ήρθαμε εδώ
διεκδικώντας για άλλη μια φορά τις μό-
νιμες θέσεις εργασίας μας. Έχουμε
προσληφθεί όλες με διαδικασίες ΑΣΕΠ
πριν 16 χρόνια και τώρα ουσιαστικά
μας πετάνε έξω. Θέλουμε άμεσα νομο-

θετική ρύθμιση εδώ και τώρα και μετα-
τροπή των συμβάσεων από ορισμένου
χρόνου σε αορίστου”, ανέφερε η Σο-
φία Κεμεντζετζίδη από το νομό Δράμας
και το ΔΣ των εργαζόμενων στο Σωμα-
τείο ΒσΣ της Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης. 

Μετά την συγκέντρωση στο Σύνταγμα
ακολούθησε μαζική πορεία μέχρι το
Υπουργείο Εργασίας στην πλατεία
Κλαυθμώνος, ενώ έγινε συνάντηση αντι-
προσωπείας των εργαζόμενων με κυβερ-
νητικό κλιμάκιο. “Η απάντηση της κυβέρ-
νησης πως θα προχωρήσει τελικά στην
προκήρυξη των θέσεων, μας εξαγριώνει.
Τις επόμενες μέρες πρέπει να πάρουμε
απόφαση για κλιμάκωση των κινητοποι-
ήσεών μας”, ανέφερε ο Νίκος Χατζάρας
από το ΒσΣ της Κεντρικής Μακεδονίας
που πήρε μέρος στη συνάντηση με τους
κυβερνητικούς παράγοντες.

Κ.Μ.

Μ
εγάλη 48ωρη απερ-
γία στις 4 και 5
Οκτώβρη με συγ-

κέντρωση στο Κέντρο Υγείας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας 119
και Λουκάρεως, στις 11πμ την Πέμπτη 4/10, οργανώνουν οι
γιατροί του ΕΟΠΥΥ στέλνοντας μήνυμα αντίστασης στη διά-
λυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

“Από την μεριά των γιατρών του ΕΟΠΥΥ είναι αναγκαίο να
δούμε αυτή τη μάχη σαν κομμάτι της δημόσιας υγείας στο
σύνολό της. Δεν πρέπει να χωριζόμαστε σε πρωτοβάθμια,
δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια περίθαλψη αλλά να δούμε τη
συνολικότερη επίθεση που δέχεται η δημόσια υγεία. Οι πε-
ρισσότεροι γιατροί κατανοούμε πως μια καταστροφή της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα είναι τραγική για όλη τη δη-
μόσια υγεία. Και δεν αφορά μόνο τους γιατρούς αλλά όλους
τους εργαζόμενους στην υγεία. Από τους καθαριστές, τους
τεχνικούς, του διοικητικούς όλους μας, σε όλες τις βαθμίδες
υγείας και περίθαλψης, σε όλους τους τομείς και όλες τις ει-
δικότητες”, τόνισε μιλώντας στην ΕΑ η Μαρία Ντάσιου, πνευ-
μονολόγος στον ΕΟΠΥΥ.

“Τις προηγούμενες μέρες που έχουμε κάνει εξορμήσεις, η
αλήθεια είναι πως ο κόσμος ανταποκρίνεται με μεγάλη διά-
θεση και υπάρχει μεγάλη κινητικότητα μεταξύ των συναδέλ-
φων. Την Πέμπτη 4 Οκτώβρη στις 11πμ μετά την συγκέντρω-
ση στο Κέντρο Υγείας στην λεωφόρο Αλεξάνδρας θα γίνει

μάζεμα για να συζητή-
σουμε τη συνέχεια των
κινητοποιήσεών μας.

Πρέπει να στείλουμε μήνυμα ενότητας όλου του υγειονομι-
κού κινήματος. Χρειάζεται να συνδεθούμε με τους νοσοκο-
μειακούς που δίνουν μάχη για να κρατήσουν τα νοσοκομεία
ανοιχτά. Η απεργία που ακολουθεί στις 10 Οκτώβρη είναι
πολύ σημαντική και από τη μεριά μας πρέπει να δούμε πως
θα συντονίσουμε τα βήματά μας για να σώσουμε όλες τις
βαθμίδες της δημόσιας υγείας από τις επιθέσεις που δεχό-
μαστε”, υπογράμμισε η Μ. Ντάσιου.

Μέλη του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια και της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης βρέθηκαν σε πολλά ΕΟΠΥΥ σε όλη την
Αττική απλώνοντας το μήνυμα της απεργίας. “Κάναμε εξόρ-
μηση στον ΕΟΠΥΥ της περιοχής μας στου Ζωγράφου και το
Παγκράτι. Όλοι καταλάβαιναν τη σημασία της απεργίας και
έλεγαν πως έρχεται στην κατάλληλη στιγμή. Μετά τις διακη-
ρύξεις της κυβέρνησης για την έξοδο από τα μνημόνια όλοι
πλέον ζητάνε προσλήψεις. Από τη μεριά μας σαν Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια τις τελευταίες μέρες πριν την
απεργία εντείνουμε τις προσπάθειες και τις εξορμήσεις μας
για να καλέσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε στη
σημαντική αυτή απεργία και την κινητοποίηση την Πέμπτη 4
Οκτώβρη στις 11πμ στο Κέντρο Υγείας στη λεωφόρο Αλε-
ξάνδρας”, ανέφερε η Κατερίνα Σεβαστάκη.

48ωρη στον ΕΟΠΥΥ

Μεγάλη η απεργία
στο “Βοήθεια στο Σπίτι”
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Σ
ε επίσχεση εργασίας προχώρησαν οι επικουρικοί γιατροί του νοσοκομείου
Παίδων Αγλαΐα Κυριακού αφού δεν έχουν πληρωθεί τις εκατοντάδες ώρες
των εφημεριών που έχουν δουλέψει μέσα στο καλοκαίρι για να κρατήσουν το

νοσοκομείο ανοιχτό. 

“Ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης των Ιατρών των δημοσίων νοσοκομείων
δεν μπορεί να ξεπερνά τις 48 ώρες. Είναι βέβαια γνωστό ότι Ιατροί όχι μόνο του δι-
κού μας νοσοκομείου αλλά και πανελλαδικά, είναι θύματα της υποστελέχωσης και
της υποχρηματοδότησης της Δημόσιας Υγείας, εξαναγκάζονται να δουλεύουν με
εξαντλητικά ωράρια που αγγίζουν πολλές φορές το διπλάσιο του ορίου που ορίζει η
Νομοθεσία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών και να προσφέρουν
όσο το δυνατόν ποιοτικότερες υπηρεσίες. Η Επίτροπος θεώρησε πως η υπερεργα-
σία μας είναι «παράνομη» και δεν δικαιούμαστε να αποζημιωθούμε γι’ αυτήν”, ανα-
φέρουν στην ανακοίνωση που μοίρασαν στον κόσμο που ερχόταν στο νοσοκομείο οι
επικουρικοί γιατροί του Αγλαΐα Κυριακού που έκαναν συγκέντρωση στην είσοδο του
νοσοκομείου την Δευτερα 1/10 το πρωί.

Τα ζητήματα των επικουρικών του Αγλαΐα δεν είναι τα μόνα. Επίσης για καιρό τώ-
ρα οι εργαζόμενοι στο ακτινολογικό βρίσκονται σε κινητοποίηση. Όλα αυτά είναι η
απόδειξη της σημασίας της απεργιακής κινητοποίησης στις 10 Οκτώβρη. 

Σ
τις 10 Οκτώβρη οι νοσοκομει-
ακοί βγαίνουν στους δρόμους.
Η 24ωρη απεργία για τα νοσο-

κομεία της επαρχίας και η 5ωρη
στάση για τα νοσοκομεία της Αθή-
νας που κάλεσε η ΠΟΕΔΗΝ μετά
από πρόταση του Συντονιστικού Νο-
σοκομείων, έρχεται να κλιμακώσει
τον αγώνα για μόνιμες μαζικές
προσλήψεις και μεγαλύτερη χρημα-
τοδότηση για την Υγεία.

Η κεντρική συγκέντρωση γίνεται
στο Υπουργείο Υγείας εκεί όπου θα
καταλήξει η μεγάλη πορεία των
απεργών που θα ξεκινήσει στις 8πμ
από τον κόμβο των νοσοκομείων των
Παίδων πάνω στη Μεσογείων, λίγο
αργότερα θα περάσει από τον τη
διασταύρωση της Λεωφόρου Αλε-
ξάνδρας με τη Βασ. Σοφίας και
αφού κάνει στάσεις στη πλ. Μαβίλη
και στο Σύνταγμα θα κατευθυνθεί
στο Υπ. Υγείας.

Σε δεκάδες νοσοκομεία στην Αθή-
να και σε όλη την Ελλάδα οι δυνά-
μεις του Συντονιστικού Νοσοκομείων
με τις αφίσες και τις προκηρύξεις
τους όλες αυτές τις μέρες απλώνουν
το μήνυμα της απεργίας και καλούν
τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία
σε μια μεγάλη, μαζική απεργιακή κι-
νητοποίηση στις 10 Οκτώβρη.

“Στο Γεννηματάς της Αθήνας την
προηγούμενη Πέμπτη 27/9 καλέσαμε
σε σύσκεψη της Επιτροπής Αγώνα
των εργαζόμενων στο νοσοκομείο
στην οποία έγινε πολύ σημαντική συ-
ζήτηση. Σε όλα τα τμήματα υπάρχει
πίεση και λειτουργούν συνεχώς ορια-
κά. Στους εργαζόμενους φουντώνει η
αγανάκτηση ότι δεν μπορούμε άλλο
να συνεχίσουμε έτσι. Αυτή η εικόνα
έρχεται από όλα τα τμήματα από
τους διοικητικούς, από το νοσηλευτι-
κό, από το ιατρικό προσωπικό”, ανέ-
φερε μιλώντας στην ΕΑ ο Χρίστος Αρ-
γύρης, γιατρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς. 

“Σαν επιτροπή αγώνα μας απα-
σχόλησε επίσης η δολοφονία του
Ζακ Κωστόπουλου την προηγούμενη
βδομάδα. Αποδεικνύεται στην πράξη
το πόσο μεγάλο ρόλο έχουν να παί-
ξουν τα δημόσια νοσοκομεία και πό-
σο μεγάλη σημασία έχει να τα κρα-
τάμε ανοιχτά και όρθια στα πόδια
τους. Για να μπορεί όλος ο κόσμος
να θεραπευτεί και να γλυτώσει τη
ζωή του αν κινδυνεύει. 

Την Παρασκευή 28/9 κάναμε μια
μεγάλη εξόρμηση σε όλο το νοσοκο-
μείο. Την Δευτέρα 1/10 κάναμε
πρωινή εξόρμηση στην πύλη ενημε-
ρώνοντας τον κόσμο για την απερ-
γία και την επικείμενη συνέλευση
που καλούσε το σωματείο”.

Σημαντική σύσκεψη οργανώθηκε
στο Ογκολογικό της Κηφισιάς
(ΓΟΝΚ) με προοπτική να κατέβει, για
πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια,
πανό του σωματείου των εργαζόμε-
νων. “Την Παρασκευή 28/9 συνάδελ-
φοι γιατροί, διοικητικοί αλλά και επι-
κουρικοί ΟΑΕΔ συναντηθήκαμε στο
γραφείο του εντερολογικού και συ-

ζητήσαμε για την απεργία στις 10
Οκτώβρη. Πρόκειται για μια κρίσιμη
μάχη. Όπως τονίστηκε στη συνάντη-
ση οι απεργιακές μας κινητοποι-
ήσεις είναι μονόδρομος για να πά-
ρουμε πίσω όλα όσα μας λεηλάτη-
σαν μέσα στα μνημονιακά χρόνια”,
τόνισε ο Μούσα Αλουντάτ επικουρι-
κός γιατρός στο ΓΟΝΚ. 

Πίεση

“Από τη μεριά μου υπενθύμισα
πως οι κινητοποιήσεις του φετινού
καλοκαιριού είχαν σαν αποτέλεσμα
την παράταση των συμβάσεων του
επικουρικού προσωπικού πλην για-
τρών μέχρι το Μάη του 2019. Επίσης
η πίεση από την μεγάλη κινητοποί-
ηση στη ΔΕΘ στις αρχές του Σε-
πτέμβρη ανάγκασε τον Τσίπρα να
υποσχεθεί πως θα πληρώσει τα ανα-
δρομικά των γιατρών. Οι αγώνες
μας είναι η πιο σημαντική απάντηση
στους εκβιασμούς του Μητσοτάκη
και στο αφήγημα του Τσίπρα ότι
βγαίνουμε από τα μνημόνια. Άλλω-
στε πρέπει να έχουμε στο μυαλό

μας ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Λίγες
μέρες πριν από εμάς απεργούν οι
γιατροί του ΕΟΠΥΥ δείχνοντας στην
πράξη ότι όλες οι βαθμίδες της δη-
μόσιας Υγείας βρίσκονται στο δρό-
μο ενάντια στην διάλυση των δημό-
σιων δομών Υγείας”, μας είπε.

Συζήτηση έγινε και στην συνε-
δρίαση της Επιτροπής Αγώνα των
εργαζόμενων στον Αγ. Σάββα που
πάρθηκαν αποφάσεις για την καλύ-
τερη οργάνωση της απεργίας στις
10 Οκτώβρη. “Συζητήσαμε το πώς
φτάσαμε στην απεργία και για τον
σημαντικό ρόλο που έπαιξε το Συν-
τονιστικό των Νοσοκομείων με την
πρόταση για απεργία και την παρου-
σία του στο Γενικό Συμβούλιο της
ΠΟΕΔΗΝ στη Θεσσαλονίκη στις 7/9.
Αποφασίσαμε πως μαζί με το σωμα-
τείο θα κάνουμε σειρά εξορμήσεων
παντού ενώ θα φτιάξουμε πανό για
την πύλη του νοσοκομείου. Την Πέμ-
πτη 4/10 το ΔΣ του σωματείου καλεί
σε συνέλευση όλου του προσωπικού
με σκοπό την ακόμα μεγαλύτερη
ενημέρωση και συμμετοχή στην

απεργία. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν
πάει άλλο με την κατάσταση στα νο-
σοκομεία”, αναφέρει η Ζαννέτα Λυ-
σικάτου ειδικευόμενη γιατρός στον
Αγ. Σάββα και μέλος του ΔΣ του σω-
ματείου των εργαζόμενων.

Δυναμικά είναι και τα μηνύματα
που έρχονται απ' όλη την Ελλάδα.
Ήδη μια σειρά νοσοκομεία από την
Πελοπόννησο και την Στερεά Ελλά-
δα έχουν πάρει απόφαση για συμμε-
τοχή στην πανελλαδική απεργιακή
συγκέντρωση της Αθήνας. 

Στην Πάτρα τόσο το σωματείο των
εργαζόμενων στο νοσοκομείο του Ρί-
ου (ΠΓΝΠ) όσο και το σωματείο των
εργαζόμενων στον Αγ. Ανδρέα έχουν
ανακοινώσει πως θα βάλουν πούλ-
μαν για την διαδήλωση της Αθήνας.
Και από τη Θεσσαλονίκη εργαζόμε-
νοι στα νοσοκομεία της πόλης ετοι-
μάζονται να πάρουν μέρος στην με-
γάλη κινητοποίηση της Αθήνας.
“Ήδη έχει ανακοινωθεί πως θα μπει
πούλμαν για να κατέβουν στην Αθή-
να εργαζόμενοι από το Ιπποκράτειο,
το Γεννηματάς και το ΨΝΘ της Θεσ-
σαλονίκης. Στο Ιπποκράτειο τις τε-
λευταίες μέρες έχει προκύψει επι-
πλέον το ζήτημα της ένταξης του νο-
σοκομείου στο ΤΑΙΠΕΔ, στα ακίνητα
προς πώληση. Είναι ένας επιπλέον
λόγος για να δώσουμε τη μάχη για
να σώσουμε το νοσοκομείο από τα
δόντια του ΤΑΙΠΕΔ. Όλες τις προ-
ηγούμενες μέρες κάναμε εξορμήσεις
και αφισοκολήσεις με τα υλικά του
Συντονιστικού Νοσοκομείων. Έχου-
με δει σημαντική ανταπόκριση και
αρκετός κόσμος συζητάει να δώσει
το παρόν για ακόμα μεγαλύτερη
συμμετοχή στην μεγάλη διαδήλωση
της Αθήνας στις 10 Οκτώβρη”, υπο-
γράμμισε ο Γιάννης Κούτρας, για-
τρός, μέλος του ΔΣ του σωματείου
εργαζόμενων στο Ιπποκράτειο.

Κυριάκος Μπάνος
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Η
απεργία της ΠΟΕΔΗΝ στις 10 Οκτώβρη
είναι μία μεγάλη μέρα για τους συμβασι-
ούχους στην Υγεία και ιδιαίτερα για τους

4000 του Ειδικού Προγράμματος ΟΑΕΔ. Ο βασι-
κός λόγος είναι γιατί απομένουν μόλις 5 μήνες
για τη λήξη των συμβάσεών μας και το μόνο που
υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα από την
πλευρά του Υπουργείου Υγείας, είναι υποσχέσεις
και καλά λόγια για το πόσο έχουμε βοηθήσει στο
δημόσιο σύστημα Υγείας. 

Κανείς δεν μπορεί να ανεχτεί την προοπτική ότι
μετά από δύο χρόνια δουλειάς στα νοσοκομεία,
θα μας πετάξουν στην ανεργία, τη στιγμή που αν-
τιλαμβανόμαστε ότι τα νοσοκομεία χρειάζονται
τουλάχιστον πενταπλάσιο προσωπικό. Γι’ αυτό
αντί για αναμονή υπάρχει τεράστια διάθεση για
οργάνωση. Η εμπειρία από τις περσινές κινητο-
ποιήσεις που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του Συν-

τονιστικού των Νοσοκομείων και ανάγκασαν το
Υπουργείο Υγείας να δώσει ένα χρόνο παράταση
στην εργασία μας, είναι το καλύτερο μάθημα για
το πώς χρειάζεται να κινηθούμε και φέτος. 

Στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας έχουμε ορίσει
συνέλευση συμβασιούχων την Τετάρτη 3/10
για να συζητήσουμε και να οργανώσουμε τη
συμμετοχή μας. Αυτή την εβδομάδα το Συντο-
νιστικό Νοσοκομείων μαζί με συμβασιούχους
από το το Κρατικό Νίκαιας και το Μεταξά, έχει
προγραμματίσει περιοδείες, ενώ παίρνουμε
συνέχεια μηνύματα από συναδέλφους της
επαρχίας που μας ρωτάνε πώς θα κατέβουν
στην Αθήνα και ζητάνε να τους στείλουμε αφί-
σες και προκηρύξεις. 

Κατερίνα Θωίδου,
εργαζόμενη μέσω ειδικού προγράμματος 

ΟΑΕΔ στο ΕΚΕΑ



Π
αρά την έντονη συζήτηση που άνοιξε αμέσως μετά την φωτιά στις
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, για τις ευθύνες, τα μέ-
τρα πρόληψης αλλά και την αντιμετώπιση του ζητήματος της στέγα-

σης για τους φοιτητές του Ηρακλείου, καμία ικανοποιητική απάντηση δεν
έχει έρθει. 

Μάλιστα σε ανακοίνωσή της την 1/10 για το ζήτημα των νέων εστιών η
Πρυτανεία δηλώνει: «Το αμέσως επόμενο διάστημα θα προκηρυχθούν ση-
μαντικές επενδύσεις που θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης στις
υπάρχουσες φοιτητικές κατοικίες, μελέτη για σημαντικό αριθμό νέων φοι-
τητικών κατοικιών στο Ρέθυμνο, προκήρυξη για το Ηράκλειο και διακήρυξη
τεχνοοικονομικών και κτηριολογικών μελετών». 

Χωρίς χρήματα, ημερομηνίες και μέγεθος εστιών, παρά μόνο κάποια ελά-
χιστα επιδόματα και την στέγαση των εστιακών σε ξενοδοχεία, η Πρυτανεία
μαζί με το Υπουργείο Παιδείας προσπαθούν να αποφύγουν τις πολιτικές
ευθύνες των μνημονίων και των περικοπών, ενώ την ίδια στιγμή ουσιαστικά
τσακίζουν τη Δημόσια Παιδεία. Εάν η ασφάλεια των φοιτητών δεν είναι
προτεραιότητα, αφού ούτε εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, ούτε πι-
στοποιητικό πυρασφάλειας διέθετε το συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα,

όπως δήλωσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής Διεύθυνσης Κρήτης, τότε
πρέπει σίγουρα να δούμε πού πηγαίνουν τα λεφτά του Κράτους και αξίζει
πάνω από τις σπουδές και τις ζωές μας. 

Η ωμή αλήθεια είναι ότι δεν σκοπεύουν να δώσουν δεκάρα για τις σχολές
και αυτό επιβεβαιώνεται με την καθημερινή ανάδειξη καινούριων προβλημά-
των: έχουμε ελλείψεις καθηγητών, μαθήματα επιλογής δεν πραγματοποι-
ούνται, δεν υπάρχει δωρεάν σίτιση και μετακίνηση, υποδομές καίγονται. 

Χρειάζεται να συγκρουστούμε με τις πολιτικές που δίνουν λεφτά για τις
τράπεζες, τους πλούσιους, τους πολέμους και να απαιτήσουμε επαρκή
χρηματοδότηση της Παιδείας και των κοινωνικών αναγκών. Η αλληλεγγύη
του κόσμου για τους φοιτητές/τριες που έχασαν στέγη και υπάρχοντα,
ήταν τεράστια και ενδεικτική της διάθεσης του κόσμου για να μην περάσει
η καταστροφή των μνημονίων. Με συνελεύσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις
το φοιτητικό κίνημα μαζί με το εργατικό μπορεί να κερδίσει εδώ και τώρα,
τα λεφτά από τα ματωμένα πλεονάσματα να γυρίσουν στις ανάγκες όλης
της εργατικής τάξης. 

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, Φυσικό Κρήτης

Α
πό τις 20 Σεπτέμβρη βρίσκονται σε κινητο-
ποιήσεις γονείς και μαθητές στα μειονοτι-
κά σχολεία. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν

με αφορμή το αίτημα των γονέων να εισαχθούν
τα βιβλία των δημοσίων σχολείων στο ελληνόφω-
νο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων. 

Μέχρι τώρα διδάσκονταν τα βιβλία του προ-
γράμματος εκπαίδευσης μουσουλμανοπαίδων
(πρόγραμμα της Φραγκουδάκη). Ήταν βιβλία και
εκπαιδευτικό υλικό πρωτοποριακά για την εποχή
τους, που ενσωμάτωναν τη θεωρία των γλωσσικών
κωδίκων του Bernstein για την γλωσσική υστέρηση
των παιδιών των μειονοτήτων και της εργατικής
τάξης, καθώς και τη θεωρία του Βourdieu για το
πολιτισμικό κεφάλαιο που κληρονομεί το παιδί από
την οικογένειά του και καθορίζει την επίδοσή του
στο σχολείο. Ωστόσο το υλικό έχει αφεθεί στην τύ-
χη του με αποτέλεσμα να μην έχει ανανεωθεί και
επικαιροποιηθεί από την έκδοσή του. 

Η απεργία – αποχή ξεκίνησε από το 1ο Μει-
ονοτικό Δημοτικό Σχολείο της Ξάνθης και επε-
κτάθηκε σε πάνω από 50 σχολεία σε Ξάνθη και
Κομοτηνή. Η ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων του 1ου Μειονοτικού Σχολείου
Ξάνθης λέει: «Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα ισότι-
μα, όπως όλα τα παιδιά της ελληνικής επικράτει-
ας, να διδάσκονται τα βιβλία του δημοσίου, και
να κατέχουν βιβλία ιστορίας και γεωγραφίας», κι
αυτό είναι μόνο η αφορμή του ξεσηκωμού του
κόσμου της μειονότητας. 

Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για άμ-
βλυνση της πολιτικής των διακρίσεων σε βάρος
της μειονότητας διαψεύστηκαν εξίσου οικτρά με
τις προσδοκίες για τερματισμό της πολιτικής της
λιτότητας. Ο ρατσιστικός νόμος του 2014, που
αποκλείει τους εκπαιδευτικούς της μειονότητας
από τη διδασκαλία του ελληνόγλωσσου προ-
γράμματος, παραμένει σε ισχύ. 

Στοιχεία του Συνηγόρου του Πολίτη για το δή-
μο της Κομοτηνής περιγράφουν εύγλωττα την
ανισότητα που υπάρχει στην εκπαίδευση. Στο
δήμο Κομοτηνής υπάρχουν 15 μειονοτικά δημο-
τικά και 14 δημόσια δημοτικά σχολεία: τα δημό-
σια σχολεία έχουν 12 γυμναστήρια ενώ τα μει-
ονοτικά 1, τα δημόσια σχολεία έχουν 3 βιβλιοθή-
κες, τα μειονοτικά έχουν 1, τα δημόσια σχολεία
έχουν 17 εργαστήρια, τα μειονοτικά έχουν 5, τα
δημόσια σχολεία έχουν 11 αίθουσες πολλαπλών

χρήσεων, τα μειονοτικά έχουν 4. Τα χρήματα
που διανέμονται από την κρατική επιχορήγηση
είναι 4.000 ευρώ ανά σχολείο στα δημόσια, 900
ευρώ ανά σχολείο στα μειονοτικά. Τα τελευταία
χρόνια έχουν κλείσει πάνω από 60 μειονοτικά
σχολεία και άλλα τόσα έχουν υποβαθμιστεί. Χα-
ρακτηριστικά να αναφέρουμε ότι φέτος έγιναν
δέκα λιγότερες προσλήψεις αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών για το τουρκόφωνο πρόγραμμα (42
έναντι των 52 που προσλήφθηκαν πέρσι). 

Καταπίεση
Είναι ολοφάνερο ότι «το παραμύθι "όλοι οι Έλ-

ληνες πολίτες είναι ίσοι απέναντι στο νόμο ανε-
ξάρτητα από θρησκεία ή καταγωγή" ακούγεται
το ίδιο ειρωνικό στ' αυτιά των μελών της μειονό-
τητας που βιώνει την καταπίεση και τις κατα-
στροφικές συνέπειες των μνημονίων με το παρα-
μύθι της υποτιθέμενης οικονομικής ανάπτυξης
που θα φέρει η λεγόμενη "μεταμνημονιακή επο-
χή" μέσα από κίνητρα για τους καπιταλιστές (φο-
ροαπαλλαγές, ιδιωτικοποιήσεις, κλπ). Ίσα-ίσα,
όσο περισσότερο προχωράνε με το κουτσούρε-
μα των δικαιωμάτων μας στην εκπαίδευση, την
υγεία, την εργασία, τόσο περισσότερο προσπα-
θούν να διασπάσουν την αντίσταση με το ρατσι-
σμό και τη στοχοποίηση του κόσμου που συνεχί-
ζει να παλεύει» αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΕΚ.
Και συνεχίζει: 

«Είναι ανάγκη επιτέλους να πάψει η διασπορά
χυδαίων εθνικιστικών προκαταλήψεων περί "υπο-
κινούμενης" μειονότητας ακόμα και μέσα στα
ίδια τα συνδικάτα. Είναι υπεκφυγή να μιλάμε μό-
νο για τα "κλειστά σχολεία", ιδιαίτερα στον απόη-
χο των όσων συνέβησαν πριν από μερικούς μή-
νες στα μειονοτικά νηπιαγωγεία με ευθύνη της
δεξιάς ηγεσίας του Διδασκαλικού Συλλόγου. Εί-
ναι υπόθεση όλου του εκπαιδευτικού κινήματος
να παλέψει για μια μειονοτική εκπαίδευση με σε-
βασμό στη μητρική γλώσσα και την κουλτούρα
των παιδιών, ένα σχολείο που δεν θα γκετοποιεί,
αλλά θα παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια στα
παιδιά για να προχωρήσουν ισότιμα στις ανώτε-
ρες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Η μάχη ενάντια στην υποβάθμιση και υποχρη-
ματοδότηση και, εν τέλει ενάντια στους ταξικούς
φραγμούς στην παιδεία, είναι μια μάχη που ενώ-
νει εκπαιδευτικούς και γονείς των φτωχών οικο-
γενειών σε όλη τη χώρα. Με τη μειονότητα έχου-
με δώσει κοινούς αγώνες ενάντια στο ρατσισμό
και τους φασίστες, έχουμε σταθεί δίπλα-δίπλα
στις απεργίες και στην αλληλεγγύη με τους πρό-
σφυγες. Έτσι θα συνεχίσουμε, ενωμένοι στον
αγώνα για μια καλύτερη παιδεία, για μια καλύτε-
ρη ζωή, για μια καλύτερη κοινωνία, απαλλαγμένη
από την εκμετάλλευση και την καταπίεση».

Τζεμαλή Μηλιαζίμ
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Αγωνιστική
υποδοχή των
πρωτοετών

Τ
ο νέο ακαδημαϊκό έτος βρήκε
τις ομάδες φοιτητών και φοι-
τητριών του ΣΕΚ έτοιμες να

ανοίξουν την πολιτική συζήτηση στις
σχολές. 

«Στο Παιδαγωγικό η υποδοχή των
πρωτοετών πήγε αρκετά καλά: είδαμε
ότι οι φοιτητές ενδιαφέρονται αρκετά
για πολιτικές συζητήσεις. Βγήκαμε
πολύ δυναμικά για να καλέσουμε στη
διεθνή αντιφασιστική συνάντηση της
13 Οκτώβρη. Εννιά άτομα άφησαν
υπογραφές για να δώσουμε μαζί τη
συνέχεια. Αυτό μας έδειξε ότι πρέπει
να κάνουμε οργανωμένους πυρήνες
στις σχολές. Αυτή τη στιγμή στο παι-
δαγωγικό έχουμε να κερδίσουμε πολύ
κόσμο και μπορούμε να το κάνουμε»
δήλωσε στην ΕΑ ο Αντέμ Χ., φοιτητής.

«Την πρώτη μέρα των εγγραφών
οργανώσαμε εξόρμηση στο Πάντειο,
ανοίγοντας δυο θέματα: το πρώτο, τα
πλεονάσματα να πάνε στις ανάγκες
μας και τα Πανεπιστήμια και το δεύτε-
ρο, η διεθνής αντιφασιστική συνάντη-
ση. Με την έμπνευση από τα αντιφα-
σιστικά συλλαλητήρια του Σεπτέμβρη
μιλήσαμε για τη συνέχεια και είχαμε
πολύ καλή ανταπόκριση: 10 άτομα
άφησαν υπογραφές για τη συνέχεια,
από τα οποία κάποια θα έρθουν στη
διεθνή συνάντηση ενώ μια φοιτήτρια
ήξερε την ΚΕΕΡΦΑ από πριν”, συμ-
πλήρωσε η Μαριλένα Κ., φοιτήτρια. 

Η Άννα Α., φοιτήτρια στη Φιλοσο-
φική τόνισε: «Με πάνω από 10 υπο-
γραφές και 10 εφημερίδες, η εξόρ-
μησή μας για την έναρξη της χρο-
νιάς πήγε καλά. Άνοιξε πολύ η συζή-
τηση με τους/τις πρωτοετείς για τη
δολοφονία του Ζακ και τα ΛΟΑΤΚΙ+
αιτήματα. Τα παιδιά απογοητεύτη-
καν λίγο με την εικόνα της σχολής,
σαν αποτέλεσμα της υποχρηματο-
δότησης. Για παράδειγμα υπάρχουν
μόνο 5 εργαζόμενες στο συνεργείο
καθαρισμού για 9 ολόκληρους ορό-
φους. Επίσης η προοπτική για πολ-
λούς και πολλές του αρχαιολογικού
είναι σε μερικά χρόνια να κάνουν
απλήρωτη πρακτική και χωρίς το πα-
νεπιστήμιο να παρέχει τα εργαλεία
που χρειάζονται πχ για μια εκσκαφή.
Χρειάστηκε να θυμίσουμε τους περ-
σινούς μας αγώνες, με τις συνελεύ-
σεις, καταλήψεις και διαδηλώσεις.
Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν
με τις μάχες μας».

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Στέγαση, σίτιση, υποδομές για τους φοιτητές

Νίκη στην απεργία - αποχή της μειονότητας 
για ένα καλύτερο σχολείο 

1ο Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης

Πανεπιστήμιο Βόλου



3 Οκτώβρη 2018, Νο 1343Η δολοφονία εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Δ
έκα ημέρες μετά την δολοφονία του Ζακ
Κωστόπουλου, οι κινητοποιήσεις διαμαρ-
τυρίας και διεκδίκησης δικαιοσύνης συνε-

χίζονται. Η ευθύνη της αστυνομίας προβάλλει
όλο και πιο μεγάλη: νέο βίντεο που βγήκε στη
δημοσιότητα δείχνει από ακόμα μια οπτική γωνία
τη δεύτερη επίθεση σε βάρος του Ζακ από αστυ-
νομικούς. Την ίδια στιγμή οι ελλείψεις στη δικο-
γραφία και οι κινήσεις για τη συγκάλυψη όλων
των δραστών (καταστηματαρχών και μπάτσων)
είναι κραυγαλέες.

Η αστυνομία άφησε τον κοσμηματοπώλη να κα-
θαρίσει το κατάστημά του με την ησυχία του, μέ-
χρι να κυκλοφορήσει το πρώτο βίντεο και να
αναγκαστεί να τον συλλάβει. Εν μέσω της κατα-
στροφής πιθανών στοιχείων, ο δράστης είχε ακό-
μα και το χρόνο να κάνει ατάραχος δηλώσεις στα
ΜΜΕ. Στο μεταξύ ο δεύτερος δράστης είχε εξα-
φανιστεί. Έτσι κατασκευάστηκε σε πρώτη φάση
η είδηση περί «ληστή που στην προσπάθεια του
να φύγει κόπηκε» με σκοπό να τονώσει τις εντυ-
πώσεις ότι επρόκειτο για «ένοπλη ληστεία» στην
οποία ο άγριος ξυλοδαρμός ήταν «άμυνα».

Η συγκάλυψη δεν σταματάει στους επιτόπου
χειρισμούς. Συνεχίζεται και στο στάδιο της δικο-
γραφίας. Η αστυνομία αδιαφόρησε στο αίτημα
του ανακριτή να κατασχεθεί υλικό από τις κάμε-
ρες ασφαλείας. Με πίεση της πολιτικής αγωγής
της οικογένειας του Ζακ στάλθηκε δεύτερο αίτη-
μα το οποίο είχε την ίδια μοίρα. Οι κάμερες
ασφαλείας σβήνουν αυτόματα το υλικό τους μετά
από λίγες μέρες και υπάρχει φόβος το υλικό αυ-
τό να έχει χαθεί για πάντα. 

Ξεμπροστιάζουν

Τρεις τουλάχιστον αυτόπτες μάρτυρες έχουν
μέχρι στιγμής καταθέσει, ένας εκ των οποίων αυ-
τός που σταμάτησε τον πρώτο ξυλοδαρμό.
Εκτός από το ότι κάνουν το σενάριο περί ένο-
πλης ληστείας να καταρρέει και ξεμπροστιάζουν
την αστυνομία, κάνουν λόγο και για δεκάδες
ακόμα αυτόπτες μάρτυρες. Κανείς άλλος όμως
δεν έχει κληθεί να καταθέσει. Οι εργαζόμενοι
του ΕΚΑΒ επίσης δεν έχουν κληθεί να καταθέ-
σουν. Διαβιβαστικά της αστυνομίας και του
ΕΚΑΒ, αν και έχουν ζητηθεί, δεν συμπεριλαμβά-
νονται στη δικογραφία.

Η παραμικρή αμφιβολία ότι η αστυνομία έχει
λερωμένη τη φωλιά της θρυμματίζεται από την
ίδια την προσπάθειά της να κλείσει κάθε δίοδο
στην έρευνα για το τι έγινε την 21η Σεπτεμβρί-
ου. Δεν είναι νέο φαινόμενο. Στη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα ο ρόλος της αστυνομίας ήταν η
πλήρης κάλυψη των φασιστών (όπως είναι απο-
δεδειγμένο πλέον) και ακολούθησε μια παρό-
μοια προσπάθεια συγκάλυψης του ρόλου της
αστυνομίας. Η αρμόδια διεύθυνση της αστυνο-
μίας έκρυβε για μήνες ολόκληρους την ύπαρξη
του περιπολικού που έκανε τη σύλληψη Ρουπα-
κιά, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο περιπολούσε
αλλού. Μόνο όταν ανακαλύφθηκε από τις ανα-
κρίτριες η παρουσία του στον τόπο της δολο-
φονίας (από τις συνομιλίες με άλλα οχήματα)
κλήθηκαν να καταθέσουν οι αστυνομικοί που εί-
χαν ακούσει το περιβόητο «είμαι δικός σας»
από τον Ρουπακιά. Ένα ολόκληρο κίνημα ζητάει
σήμερα να μην συγκαλυφθεί η δολοφονία του
Ζακ: οι κινητοποιήσεις και η δημοσιότητα δεν
θα αφήσουν να γεμίσουν τα κενά της δικογρα-
φίας με ψέματα.

Όχι στη
συγκάλυψηΔικαιοσύνη για τον Ζακ!

Η
δολοφονία του Ζακ Κω-
στόπουλου ξεσήκωσε
ένα τεράστιο κύμα αντι-

δράσεων με συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας στα δικαστήρια όπου
κλήθηκαν να απολογηθούν οι
δράστες και διαδηλώσεις στο
κέντρο της Αθήνας και σε άλλες
πόλεις. Την Τρίτη, την ώρα που
η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο, βρισκόταν σε
εξέλιξη μια μεγάλη πορεία στο
κέντρο της Αθήνας. Σε όλες τις
κινητοποιήσεις το κεντρικό αίτη-
μα ήταν «Δικαιοσύνη για τον
Ζακ», ενώ στη διαδήλωση την
Παρασκευή 28/9 κυριάρχησαν
τα συνθήματα ενάντια στη συγ-
κάλυψη και ενάντια στις δολο-
φονικές περικοπές. Το κύμα αυ-
τό έσπασε ήδη πολλούς κυματο-
θραύστες: την αρχική «ετυμηγο-
ρία» των δεξιών ΜΜΕ, την «εξα-
φάνιση» του δεύτερου δράστη,
την κάλυψη της συμμετοχής της
αστυνομίας στον ξυλοδαρμό. Ο
μαζικός ξεσηκωμός οδήγησε μια
σειρά φορείς να πάρουν θέση
και να διεκδικήσουν να διερευ-
νηθεί η δολοφονία του Ζακ. 

Η ΟΕΝΓΕ εξέδωσε ανακοίνω-
ση στην οποία τονίζει: «Είναι επι-
κίνδυνη η προσπάθεια αθώωσης
και ενθάρρυνσης τέτοιων απα-
ράδεκτων πρακτικών στο όνομα
δήθεν της  ‘αυτοάμυνας’, που
προέρχεται κυρίως από διάφο-
ρα φασιστοειδή. Η περίπτωση
αυτή δεν είναι η μόνη, είναι απο-
λύτως εμβληματική της αντίλη-
ψης που χαρακτηρίζει τις κρατι-
κές πολιτικές για τους τοξικοε-
ξαρτημένους, τους οροθετι-
κούς, όλους αυτούς που το ίδιο
το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστη-
μα περιθωριοποιεί. Ακόμα χειρό-
τερα, η απίστευτη βιαιότητα με
την οποία συμπεριφέρονται οι
αστυνομικοί σε έναν άνθρωπο
ημιθανή, ίσως ήδη νεκρό, όχι
μόνο αποτελεί πράξη βαρβαρό-
τητας αλλά αποκαλύπτει και τον
προσανατολισμό της αστυνο-
μίας στην καταστολή. Δεν πρό-
κειται απλώς ‘για πρακτικές με-
μονωμένων αστυνομικών’ όπως
ισχυρίζεται η κυβέρνηση στην
προσπάθεια της να δικαιολογη-
θεί. H διακομιδή του νεκρού
πλέον Ζακ Κωστόπουλου δεμέ-
νου με χειροπέδες στο Νοσοκο-
μείο Ευαγγελισμός, συνιστά χω-
ρίς αμφιβολία περιύβριση νε-
κρού. Ως Νοσοκομειακοί Για-
τροί, αφιερωμένοι στην καθημε-
ρινή μάχη για τη διασφάλιση της
ζωής και της υγείας των ασθε-
νών μας, απαιτούμε την άμεση
και πλήρη διερεύνηση της υπό-
θεσης και την τιμωρία όλων των

υπευθύνων». 
Ανακοινώσεις έβγαλαν επίσης

η ΕλΕΔΑ και η Διεθνής Αμνη-
στία. Δικαιοσύνη και δημοσιότη-
τα στην υπόθεση διεκδικούν πα-
νεπιστημιακοί και καλλιτέχνες.
Άρθρα και ενημερωτικά κείμενα
έχουν μεταφραστεί σε τουλάχι-
στον 10 γλώσσες. Σήμερα πια
μόνο περιθωριακές ακροδεξιές
φωνές και φυλλάδες επιμένουν
να αναγνωρίσουμε στον κοσμη-
ματοπώλη το δικαίωμα στην
«αυτοάμυνα».

Η πραγματική συζήτηση κινεί-
ται γύρω από άλλους άξονες και
το καθήκον για το κίνημα σήμε-
ρα είναι να δώσει απαντήσεις
στα ερωτήματα που προκύ-
πτουν: ποιες πολιτικές ευθύνον-
ται που όσοι γίνονται αντιληπτοί
ως χρήστες, αντιμετωπίζουν αυ-
τομάτως μεγαλύτερο κίνδυνο
κακομεταχείρισης και βίας, θεω-
ρούμενοι ως κατώτερα όντα;
Πού οφείλεται η σιγουριά της
ατιμωρησίας αν όχι στις πρακτι-

κές της ίδιας της αστυνομίας;
Είναι σύμπτωση που ο ένας
δράστης είναι οργανωμένος φα-
σίστας; 

Ερωτήματα

Ο Ζακ ήταν φανερά τρομο-
κρατημένος από το πρώτο δευ-
τερόλεπτο του πρώτου βίντεο,
μια ζωή με συνεχή την απειλή
της βίας λόγω του ότι είναι ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ άτομο δεν έχει συμβάλει
σε αυτό; Πώς θα σταματήσουμε
τις διακρίσεις στην εργασία και
την κοινωνική απομόνωση που
είναι οι βασικές αιτίες της από-
γνωσης και της μικροεγκληματι-
κότητας (άσχετα που στην περί-
πτωση του Ζακ δεν ήταν τελικά
αυτή η αφορμή που δέχτηκε επί-
θεση) και από τις οποίες υποφέ-
ρουν πολύ τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
ειδικά σε περίοδο κρίσης;

Οι απαντήσεις στα άμεσα
ερωτήματα οδηγούν στις διεκδι-
κήσεις και τη σύνδεση των κινη-
μάτων και των αιτημάτων. Το αί-

τημα για δικαιοσύνη στη συγκε-
κριμένη δολοφονία απηχεί τις
μάχες για να δικαιωθούν όλα τα
θύματα της αστυνομικής βίας
και της φασιστικής βίας που
βοηθήθηκε ή καλύφθηκε από
την αστυνομία. Το να σταματή-
σουμε την περιθωριοποίηση των
χρηστών και τις δολοφονικές
επιχειρήσεις σκούπα είναι μια
μάχη που εκφράζεται στα αιτή-
ματα: λεφτά για την Υγεία – δη-
μόσιες δομές για όλες και
όλους – περίθαλψη κι όχι κατα-
στολή. Τις καθημερινές διακρί-
σεις και τη βία που υφίστανται
τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τις παλεύει
το σύγχρονο ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα
που κινητοποιεί δεκάδες χιλιά-
δες κόσμο κάθε χρόνο, τόσο
στα Pride όσο και στις καθημερι-
νές μάχες, κινητοποιήσεις και
δραστηριότητες. «Δικαιοσύνη
για τη Ζάκι» σημαίνει δικαιοσύνη
για όλες και όλους.

Α.Φ.

Έχουμε να κάνουμε με το αποτέλεσμα μιας
ολόκληρης επιχείρησης στο κέντρο της Αθήνας
για την οποία είχαμε προειδοποιήσει και στην ει-
δική συνεδρίαση στις 19/7. Λέγαμε ότι υπάρχει
πρόβλημα με τη στοχοποίηση των χρηστών. Ειδι-
κά, άκουσα την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου
που έλεγε ότι «μία φορά έγινε εκκένωση του κέν-
τρου της Αθήνας με πλήρη τρόπο, στην Ολυμ-
πιάδα του 2004» και ανατρίχιασα. Δεν μπορεί να
συνεχιστεί η στοχοποίηση για να “αναβαθμιστεί”
το κέντρο. 

Μόλις είχε γίνει η εκκένωση του Πεδίου του
Άρεως όταν έγινε η δολοφονία του Ζακ. Οι σκού-
πες είναι μια αδιέξοδη εκστρατεία που οδηγεί σε
τέτοια περιστατικά. Η αντιμετώπιση δεν πρέπει
να είναι καταστολή και εκκαθάριση του κέντρου
αλλά περίθαλψη. Το 2013 θυμίζω ο Δένδιας έκα-

νε μια παρόμοια επιχείρηση κατά την οποία οι
χρήστες μεταφέρθηκαν στην Αμυγδαλέζα. 

Η δομή πρόληψης που έχει ο δήμος Αθήνας
χρειάζεται να αναβαθμιστεί. Όχι να μοιράζει απλά
φυλλάδια πρόληψης. Να εμπλακεί ενεργά στην
προσπάθεια να σωθούν ζωές και να υπάρχει αν-
θρώπινη πρόληψη. Το υπουργείο θα έπρεπε να
είχε ήδη αντιμετωπίσει θετικά στο αίτημα των ερ-
γαζόμενων των νοσοκομείων, της ΠΟΕΔΗΝ, τα
αιτήματα των εργαζόμενων στα ψυχιατρικά νοσο-
κομεία. Οι περισσότεροι χρήστες είναι άστεγοι
και άνεργοι, τα βάρη πέφτουν στις οικογένειές
τους. Ζητάμε να επανέλθουν σε πλήρη λειτουρ-
γία οι δομές και να αυξηθεί η χρηματοδότηση. 

Πέτρος Κωνσταντίνου
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, συνεδρίαση

Δημοτικού Συμβουλίου 27/9/18

28/9, Διαδήλωση για τον Ζακ Κωστόπουλο



Μ
ε κεντρικά συνθήματα “Τσακί-
ζουμε το φασισμό – Ανοιχτά
Σύνορα – Όχι στην ΕΕ Φρού-

ριο” μας καλεί η ΚΕΕΡΦΑ στη Διεθνή
Συνάντηση και Πανελλαδική Συνέλευση
που οργανώνει το Σάββατο 13 Οκτώ-
βρη στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ στο
Ρουφ (Πειραιώς και Π. Ράλλη). Είναι το
επόμενο ραντεβού του αντιρατσιστικού
και αντιφασιστικού κινήματος, ένας με-
γάλος σταθμός για συζητήσει, να οργα-
νώσει και να κλιμακώσει τη δράση του
στην Ελλάδα και διεθνώς.

Το πρόγραμμα της Συνάντησης περι-
λαμβάνει πέντε συζητήσεις που αγγί-
ζουν όλες τις πλευρές της αντιρατσι-
στικής και αντιφασιστικής μάχης. Η
διαδικασία θα ξεκινήσει στη 1μμ με την
κουβέντα “Η αντίσταση στο ρατσισμό
και την ακροδεξιά θα νικήσει!”. Θα
ακολουθήσουν, από τις 4μμ έως τις
5.30μμ, τρεις παράλληλες συναντήσεις
εργασίας με θέματα “Η αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες”, “Δίκη-καταδίκη της
Χρυσής Αυγής” και “Διεθνής συντονι-
σμός”. Και στις 6μμ θα γίνει η τελευ-
ταία συζήτηση “Όλοι μαζί να σβήσουν
οι Ναζί”. Σε όλες θα συζητηθούν και θα
αποφασιστούν οι πρωτοβουλίες που
θα δώσουν μαζική και δυναμική συνέ-
χεια στον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό
και τους φασίστες.

Ο πανευρωπαϊκός και διεθνής συν-
τονισμός του κινήματος είναι κρίσιμος
και βρίσκεται στο κέντρο της Συνάντη-
σης. Εκπρόσωποι οργανώσεων και κι-
νημάτων από μια σειρά χώρες έχουν
δηλώσει τη συμμετοχή τους: Γουέϊμαν
Μπένετ, Ενωμένοι ενάντια στο Φασι-
σμό-Ξεσηκωθείτε ενάντια στο Ρατσι-
σμό, Βρετανία, Φόλκαρτ Μόσλερ, Αντι-
σταθείτε στο Ρατσισμό, Γερμανία,
Ντέϊβιντ Άλμπριτς, Πλατφόρμα για μια
ανθρώπινη πολιτική ασύλου, Αυστρία,
Ντενί Γκοντάρ, Πορεία Αλληλεγγύης,
Γαλλία, Μαρίνα Μοράντε, Ενότητα
ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό,
Καταλωνία. Όλοι θα είναι στο Ρουφ για
να συμμετέχουν στις συζητήσεις, ενώ
χαιρετισμός θα έρθει και από το αντι-
φασιστικό κίνημα της Ιταλίας.

Χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους της
Αθήνας και όλων των πόλεων στα πέν-
τε χρόνια από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα, με τη στήριξη και τη συμ-
μετοχή συνδικάτων, κοινοτήτων μετα-
ναστών και προσφύγων, δημοτικών
συμβουλίων και κινήσεων, αντιρατσι-
στικών και αντιφασιστικών συλλογικο-
τήτων, οργανώσεων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοι-
νότητας και της Αριστεράς. Από το κί-
νημα στην Ελλάδα συμμετέχουν στη
Συνάντηση οι: Kώστας Μανταίος, πρό-
εδρος ΣΦΕΑ, Γιώργος Τσιάκαλος, πα-
νεπιστημιακός, Κώστας Παπαδάκης,
δικηγόρος-πολιτική αγωγή στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, Δημήτρης Αγγελί-

δης, δημοσιογράφος Εφσυν, Στέλλα
Πρωτονοταρίου, εκπαιδευτικός, Ανοι-
κτή Πόλη, Πέτρος Σαπουντζάκης, εκ-
παιδευτικός, Πολύχρωμο σχολείο, Να-
ταλία Ρασούλη, μουσικός, Κώστας Κα-
ταραχιάς, πρόεδρος του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων στο νοσοκομείο Αγ. Σάβ-
βας, Τάσος Καραντής, δημοσιογράφος
- Πρωτοβουλία Αντιφασιστών Σαλαμί-
νας, Νασίμ Μπικάς, πρόσφυγας από το
Camp Μαλακάσας, Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ.

Ορμητική

Όπως αναφέρει η προκήρυξη της
ΚΕΕΡΦΑ που καλεί όλους τους αγωνι-
στές και τις αγωνίστριες να συμμετέ-
χουν στο Ρουφ: “Η ορμητική είσοδος
του αντιφασιστικού και αντιρατσιστι-
κού κινήματος στην Ευρώπη, αυτό το
καλοκαίρι, απέναντι στις προκλήσεις
των νεοναζί αλλά και των ρατσιστικών
πολιτικών των κυβερνήσεων έδειξε ότι
υπάρχει η δύναμη που μπορεί να τους
φράξει το δρόμο ώστε να μην πισωγυ-
ρίσουμε στους εφιάλτες της επικράτη-
σης του ναζισμού και του φασισμού
του μεσοπολέμου...

Η Διεθνής Συνάντηση και η Πανελλα-
δική Συνέλευση, στις 13 Οκτώβρη είναι

ένας σταθμός για να οργανώσουμε μα-
ζί τις μάχες, να τις συντονίσουμε πα-
νευρωπαϊκά και να τις κλιμακώσουμε.

Η Χρυσή Αυγή, παρά την απομόνωση
που της επέβαλε η δίκη επί τριάμισι χρό-
νια, επιχειρεί με τη μάσκα του μακεδο-
νομάχου να ξεφύγει από την δύναμη του
κινήματος. Έχουμε να συνεχίσουμε την
καμπάνια για τη δίκη-καταδίκη αλλά και
να εμποδίσουμε τους νεοναζί να προχω-
ράνε σε επιθέσεις στις γειτονιές μας.

Έχουμε, την ίδια ώρα, να δώσουμε
τη μάχη ώστε να μπει τέλος στο αίσχος
της Μόρια, αλλά και όλων των άθλιων
συμφωνιών της ΕΕ που μετατρέπουν
την Μεσόγειο σε υγρό τάφο χιλιάδων
προσφύγων. Παλεύουμε για να ανοί-
ξουν τα σύνορα, να έρθουν όλοι οι
πρόσφυγες στις πόλεις, να έχουν άσυ-
λο, στέγη, παιδεία και υγεία.

Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητι-
κούς συλλόγους, τις δημοτικές κινή-
σεις, τις κοινότητες μεταναστών και
προσφύγων, τις κινήσεις γυναικών,
LGTBQI, αναπήρων, τους ανθρώπους
των γραμμάτων και των τεχνών να στη-
ρίξουν την Διεθνή Συνάντηση και την
Πανελλαδική Συνέλευση. Μαζί έχουμε
τη δύναμη να νικήσουμε!”.

Λ.Β.
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Εκδηλώσεις
της ΚΕΕΡΦΑ

13 ΟΚΤΩΒΡΗ ΣΤΟ ΡΟΥΦ

Η μεγάλη συνάντηση
Ε

κδηλώσεις στις γειτονιές οργανώνουν οι τοπικές επι-
τροπές της ΚΕΕΡΦΑ σε όλη τη χώρα. Στο κέντρο τους
βρίσκεται η επιτυχία του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη και

η συνέχεια της μάχης ενάντια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες με πρώτο σταθμό τη Διεθνή Συνάντηση και Πανελλαδική
Συνέλευση της 13 Οκτώβρη.

Στις εκδηλώσεις προβάλλεται το βίντεο που κυκλοφορεί η
ΚΕΕΡΦΑ από την μαζική αντιρατσιστική και αντιφασιστική δια-
δήλωση στη Βουλή και τη συναυλία στο Σύνταγμα στις 15 Σε-
πτέμβρη (μπορείτε να το δείτε στη διεύθυνση https://www.you-
tube.com / watch?v=mQLTv574I9Q &feature =youtu.be). Το βίν-
τεο συμπυκνώνει τη δύναμη που είχε η κινητοποίηση, πέντε
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα και δίνει έμπνευ-
ση για την κλιμάκωση του αγώνα.

Παντού η συζήτηση είναι πλούσια και αφορά σε όλα τα μέ-
τωπα. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων για
την εκδήλωση που οργάνωσε το Σάββατο 29 Σπετέμβρη: “Πα-
ρά το γεγονός ότι ο κυκλώνας Ζορμπάς έκανε πολλές μετακι-
νήσεις δύσκολες, η σημερινή συζήτηση στο Πολυμήχανο κα-
φέ που διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ Νότια προσέλκυσε αρκετό κό-
σμο που συζήτησε και ανέλυσε τη μάχη κατά του φασισμού
και του ρατσισμού το τελευταίο διάστημα και τις κινήσεις που
θα γίνουν από εδώ και πέρα με επόμενο σημαντικό σταθμό τη
διεθνή και πανελλαδική αντιφασιστική συνάντηση στο Ρουφ
στις 13 Οκτώβρη. Στη συνέχεια συζητήθηκε η ανάγκη να ανοί-
ξει το θέμα της διαφορετικότητας στα σχολεία και ακολούθη-
σε ένας εποικοδομητικός και ουσιαστικός διάλογος μεταξύ
των παρευρισκόμενων για τους τρόπους με τους οποίους
μπορεί να επιτευχθεί. Με σχέδια και διάθεση να προχωρήσου-
με και να ανοίξουμε το θέμα της ομοφοβίας, του σεξισμού,
της κάθε καταπίεσης, γονείς και εκπαιδευτικοί συνεχίζουμε
δυναμικά για τις επόμενες ουσιαστικές δράσεις με γνώμονα
την ορατότητα και την αποδοχή”.

“Δεκάδες συμμετείχαν, εκπαιδευτικοί, φοιτητές, κόσμος της
γειτονιάς”, μας είπε ο Μάνος, “Η εκδήλωση πήρε τη μορφή
δύο συζητήσεων, η πρώτη για τη συνέχεια της μάχης ενάντια
στις ρατσιστικές πολιτικές της ΕΕ και για καταδίκη των νεοναζί
της Χρυσής Αυγής και η δεύτερη για την ανάγκη να ανοίξει
στα σχολεία και ευρύτερα στις περιοχές των νοτίων ο αγώνας
ενάντια στις διακρίσεις κάθε είδους. Η κουβέντα και οι τοποθε-
τήσεις ήταν πλούσιες σε προτάσεις στην κατεύθυνση της ενω-
τικής δράσης όλων των δυνάμεων και των αγωνιστών/ιστριών
που θέλουν να παλέψουν το ρατσισμό και τους φασίστες”.

“Εργαζόμενοι και νεολαίοι, αγωνιστές από το Κοινωνικό Ια-
τρείο και την αριστερά της περιοχής συμμετείχαν στη συζήτη-
ση”, μας είπε η Λίλιαν για την εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Περιστε-
ρίου την Τετάρτη 26/9, “Αφού μιλήσαμε για τη μεγάλη συμμε-
τοχή στις κινητοποιήσεις του αντιφασιστικού Σεπτέμβρη αλλά
και για τον πανευρωπαϊκό ξεσηκωμό που βλέπουμε πια ενάν-
τια στο ρατσισμό και τους φασίστες, καταλήξαμε σε πρόγραμ-
μα δράσης για να ενημερώσουμε όλη τη γειτονιά για τη Διε-
θνή Συνάντηση και Πανελλαδική Συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ στις
13 Οκτώβρη. Το επόμενο Σάββατο θα οργανώσουμε μεγάλη
εξόρμηση με έκθεση φωτογραφίας στον πεζόδρομο του Περι-
στεριού και την επόμενη μέρα θα περιοδεύσουμε με ντουν-
τούκα σε όλες δυτικές συνοικίες ενώ παράλληλα θα τις γεμί-
σουμε με τις αφίσες της Συνάντησης”.

Εκδήλωση ΚΕΕΡΦΑ Νοτίων, 29/9
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ΔΑΝΙΑ

To Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου ένα σημαντικό
γεγονός συνέβη στην Κοπεγχάγη. Πενήντα
ακτιβιστές, εκπροσωπώντας μια σειρά από δί-
κτυα που καλύπτουν όλη τη χώρα συναντήθη-
καν και ίδρυσαν την «Κοινή Πρωτοβουλία
ενάντια στον ρατσισμό και τις διακρίσεις».

Η Ευρώπη έχει μπει σε ένα επικίνδυνο δρό-
μο. Η Μέρκελ και ο Μακρόν εκπροσωπώντας
την φιλελεύθερη ελίτ της Ευρώπης, εναγκαλί-
ζονται με την άκρα δεξιά. Κλείνουν τα σύνορα
και προωθούν με νόμους διακρίσεις ενάντια
στους μουσουλμάνους και άλλες μειονότητες.
Η ΕΕ κάνει συμφωνίες με την Αίγυπτο, την Λι-
βύη και την Τουρκία για να φτιάξουν στρατό-
πεδα συγκέντρωσης στην άλλη πλευρά της
Μεσογείου. Αυτή η πολιτική δεν σταματάει την
άνοδο της άκρας δεξιάς, αντίθετα, τη νομιμο-
ποιεί. 

Αλλά ο ρατσισμός απέχει πολύ από το να
έχει διεισδύσει σε ολόκληρη την κοινωνία. Οι
αντιρατσιστικές ιδέες, οι ιδέες της αλληλεγ-
γύης έχουν πολύ μεγαλύτερα ακροατήρια από
όσα νομίζουμε ότι υπάρχουν παρακολουθών-
τας τα ΜΜΕ ή τις επίσημες πολιτικές αντιπα-
ραθέσεις. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν πρωτοβουλίες
ενάντια στις διακρίσεις, όπως η απαγόρευση
της μπούρκας από την κυβέρνηση, όπου τον
λόγο πήρε η εκπρόσωπος από τις «Γυναίκες
σε διάλογο», φορώντας την μαντήλα της, αλλά
και ο αγώνας ενάντια στο μεγάλο σχέδιο της
κυβέρνησης να κατεδαφίσει κατοικίες στις
οποίες μένουν φτωχοί και μετανάστες.

Στην τελική συζήτηση αποφασίσαμε το όνο-
μα της νέας αυτής πρωτοβουλίας, εξασφαλί-
ζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα στον
αγώνα ενάντια στον ρατσισμό και τις διακρί-
σεις, παρόλο που οι συμμετέχοντες προέρχον-
ται από μια σειρά διαφορετικές πρωτοβουλίες
και τοπικά δίκτυα. Στόχος της «Κοινής Πρωτο-
βουλίας ενάντια στον ρατσισμό και τις διακρί-
σεις» είναι από εδώ και πέρα να δημιουργήσει
το πλαίσιο για αντιρατσιστική δράση σε πανε-
θνικό επίπεδο.

Jesper Juul Mikkelsen

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

35.000 άνθρωποι συμμετείχαν το Σάββατο
29 Σεπτεμβρίου σε μια μεγάλη ειρηνική διαδή-
λωση κάτω από το σύνθημα “Ενωμένοι ενάντια
στον ρατσισμό” στο Αμβούργο. Η διαδήλωση
έγινε μετά από κοινό κάλεσμα περίπου 450
συλλογικοτήτων και πρωτοβουλιών. Οι διαδη-
λωτές συμμετείχαν με πλακάτ, πανό αλλά και
περίπου 40 άρματα με συγκεκριμένη θεματική
το καθένα. 

Το συλλαλητήριο ξεκίνησε με συγκέντρωση
στη Rathausmarkt και ακολούθησε διαδήλωση
προς το λιμάνι όπου οργανώθηκε μεγάλη συ-
ναυλία. «Η μετανάστευση είναι η μητέρα όλων
των κοινωνιών», «απελάστε τις απελάσεις»,
«έξω οι ναζί», «αλληλεγγύη και όχι διαίρεση»,

«το μίσος δεν είναι άποψη», «φίλτρα στους κα-
φέδες όχι στους ανθρώπους», ήταν κάποια
από τα συνθήματα στα εκατοντάδες πλακάτ
και πανό που κοσμούσαν την κινητοποίηση. 

Οι διαδηλωτές απαίτησαν ανάμεσα σε άλλα
το Αμβούργο να ανακηρυχτεί ασφαλές κατα-
φύγιο για τους πρόσφυγες και τους ανθρώ-
πους που διασώζονται προσπαθώντας να
μπουν στην Ευρώπη. «Θέλουμε να σταματή-
σουμε τις απελάσεις, ασφαλείς δρόμους εισό-
δου και δικαίωμα στο άσυλο και προστασία για
όλους. Η Γερμανία είναι μια χώρα μετανα-
στών, η μετανάστευση δεν μπορεί να σταματή-
σει. Δεν μπορεί να ποινικοποιείται το κίνημα
αλληλεγγύης» ανέφερε ένας από τους ομιλη-
τές. «Η στροφή προς τα δεξιά στην Γερμανία
πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπη με μια αποφασι-

σμένη αντίσταση. Το πρόβλημα δεν είναι η με-
τανάστευση, το πρόβλημα είναι ο ρατσισμός»
τόνισε μια άλλη ομιλήτρια.  

Αντιφασιστικές διαδηλώσεις έγιναν την προ-
ηγούμενη βδομάδα και σε άλλες πόλεις όπως
η Φούλντα και το Τσέμνιτζ, ενώ ακολουθεί στις
3 Οκτωβρίου διαδήλωση στο Μόναχο και στις
13 Οκτωβρίου διαδήλωση και συναυλία στο
Βερολίνο.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Αντισυγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο
Λονδίνο από την κίνηση «Ξεσηκωθείτε ενάντια
στον ρατσισμό» και «Ενωμένοι ενάντια στον
φασισμό» την προηγούμενη Πέμπτη στα δικα-
στήρια, όπου περίπου 300 ρατσιστές και ακρο-
δεξιοί πραγματοποιούσαν συγκέντρωση σε
υποστήριξη του ναζί Τόμι Ρόμπινσον. 

Ο Ρόμπινσον είναι ελεύθερος με εγγύηση
και στα δικαστήρια θα εκδικαζόταν η έφεση
που τελικά αναβλήθηκε για τις 23 Οκτώβρη.
Επόμενη αντιφασιστική κινητοποίηση έχει κα-
λεστεί στο Λονδίνο στις 13 Οκτωβρίου, όπου
το ρατσιστικό DFLA («Democratic Football
Lads Alliance») έχει καλέσει διαδήλωση σε
υποστήριξη του Ρόμπινσον ενώ πανενθκική αν-
τιφασιστική διαδήλωση θα γίνει στο Λονδίνο
στις 17 Νοέμβρη.

«Αυτό που αναδεικνύεται σε αυτές τις συγ-
κεντρώσεις είναι οι αυξανόμενοι δεσμοί ανά-
μεσα σε ανοιχτούς ναζιστές, ρατσιστές λαϊκι-
στές και παραδοσιακές συντηρητικές δυνά-
μεις που τροφοδοτούνται από τον ρατσισμό
που σπέρνουν πολιτικοί και τα ΜΜΕ ενάντια
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αυτό
μετατρέπει την πανεθνική διαδήλωση στο Λον-
δίνο στις 17 Νοέμβρη σε μια μεγάλη ευκαιρία
να αναγκάσουμε σε υποχώρηση τους φασί-
στες και τους ρατσιστές που τους βοηθάνε να
μεγαλώσουν» αναφέρει στo ρεπορτάζ από την
κινητοποίηση η εφημερίδα Socialist Worker. 

ΔΑΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Στους δρόμους παντού!

Μ
ε μια μεγάλη αντιφασιστική
εκδήλωση την Τρίτη 2
Οκτώβρη έδινε η Ενωτική

Πρωτοβουλία Αντιφασιστών Σαλαμί-
νας (ΕΠΑΣ) την πρώτη της απάντη-
ση στη φασιστική επίθεση που δέ-
χτηκε ο Βαγγέλης Παπαμιχαήλ, μέ-
λος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, από χρυ-
σαυγίτικο τάγμα εφόδου στις 15/9
στο Πέραμα. Η εκδήλωση γινόταν
στην πλατεία Αγαλμάτων Σαλαμίνας,
την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη πήγαινε στο τυπογραφείο.

Η συνέχεια θα δοθεί την Παρα-
σκευή 5 Οκτώβρη, στις 6μμ, στην
Ακτή Σαλαμινομάχων - Παραλία Κα-
ματερού, όπου η ΕΠΑΣ καλεί αντι-
φασιστική συγκέντρωση με αφορμή
την κεντρική εκδήλωση του Δήμου
για τα «Σαλαμίνια». Βασικό σύνθημα
της κινητοποίησης είναι “Ανεπιθύμη-
τος ο υπόδικος Λαγός στη Σαλαμί-
να”. Και το επόμενο ραντεβού είναι

το Σάββατο 20 Οκτώβρη, στις
12μες, στα Καραβάκια Περάματος,
όπου θα πραγματοποιηθεί αντιφασι-
στική συγκέντρωση στο σημείο της
επίθεσης και πορεία στη γειτονιά.

Είναι κινητοποιήσεις που χρει-
άζονται τη στήριξη ολόκληρου του
αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού
κινήματος. Η μάχη για να ξηλωθούν
οι φασίστες από τη Σαλαμίνα και το
Πέραμα είναι μεγάλη. Η επίθεση
στον Β. Παπαμιχαήλ ήταν θρασύδει-
λη και θα μπορούσε να αποδειχτεί
και δολοφονική. Οι φασίστες της
Χρυσής Αυγής του έστησαν ενέδρα
και του επιτέθηκαν μετά την αποβί-
βασή του από το καραβάκι από τη
Σαλαμίνα. Τον χτύπησαν στο κεφάλι
και σε όλο του το σώμα, αφήνοντάς

τον αιμόφυρτο και προκαλώντας του
μώλωπες, μαυρισμένο μάτι και κρα-
νιοεγκεφαλικές κακώσεις. Είναι δείγ-
μα της προσπάθειάς τους να σηκώ-
σουν κεφάλι και γι' αυτό ανοιχτή
πρόκληση για όλους τους εργαζόμε-
νους και τη νεολαία. Τα συνδικάτα,
οι συλλογικότητες, οι δυνάμεις της
Αριστεράς στην περιοχή πρέπει να
δώσουν το παρών στις κινητοποι-
ήσεις και να δυναμώσουν την πάλη
ενάντια στους φασίστες.

“Απαιτούμε να συλληφθούν οι φα-
σίστες που επιτέθηκαν στον Β. Πα-
παμιχαήλ, να κλείσουν τα γραφεία
της Χρυσής Αυγής σε Σαλαμίνα και
Πειραιά, να μπει στη φυλακή όλη η
εγκληματική συμμορία της Χρυσής
Αυγής”, αναφέρει ανάμεσα σε άλλα

η ανακοίνωση της ΕΠΑΣ που καλεί
στις κινητοποιήσεις. Η ανακοίνωση
μοιράστηκε μαζικά την Τετάρτη 26
Σεπτέμβρη από μέλη της Πρωτοβου-
λίας. Η ανταπόκριση των κατοίκων
της Σαλαμίνας ήταν μεγάλη. Ενώ και
οι δρόμοι του νησιού γέμισαν από
τις αφίσες που καλούσαν στην εκδή-
λωση της Τρίτης και όλες τις κινητο-
ποιήσεις.

Και συνεχίζει: “Το αντιφασιστικό
κίνημα που έδειξε τη δύναμή του
στα μεγάλα αντιφασιστικά συλλαλη-
τήρια που έγιναν στα πέντε χρόνια
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα,
στο Σύνταγμα και στο Κερατσίνι, δεν
πρόκειται να επιτρέψει να ξαναστη-
θούν τα δολοφονικά τάγματα εφό-
δου στις γειτονιές του Πειραιά. Κα-

λούμε τις αντιφασιστικές κινήσεις,
τα συνδικάτα, τα Δημοτικά Συμβού-
λια να καταδικάσουν τη φασιστική
επίθεση και συνεχίζουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΟΙ ΝΑΖΙ!”.

Έξω οι φασίστες απ’ τη Σαλαμίνα

Αμβούργο, 29/9
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Μάχη για τις εργατικές ανάγκες
Απεργούμε για να πετύχουμε

γενναία αύξηση της χρημα-
τοδότησης στα νοσοκομεία η
οποία είναι πολύ μειωμένη τα τε-
λευταία χρόνια. Τα χρόνια των
μνημονίων οι προϋπολογισμοί
με τους οποίους δουλεύουμε εί-
ναι στο μισό σε σχέση με παλιό-
τερα, από το 2009 και πριν. Ου-
σιαστικά παλεύουμε να λειτουρ-
γήσουμε τη δημόσια Υγεία με τα
μισά λεφτά. 

Προϋπολογισμός σημαίνει ότι
από την προηγούμενη χρονιά
προϋπολογίζεις τα έξοδά σου
για να μπορείς να λειτουργή-
σεις. Από το μισθολογικό κό-
στος, το υγειονομικό υλικό, το
φαρμακευτικό υλικό, τον τεχνο-
λογικό εξοπλισμό, την καθαριό-
τητα, τη σίτιση, τα πάντα. Η
πραγματικότητα είναι ότι τα λε-
φτά που δίνουν τελικά δεν φτά-
νουν για να βγάλουμε τη χρονιά
σαν νοσοκομεία. Τέτοια εποχή,
Σεπτέμβρη – Οκτώβρη, εξαντ-
λούνται. 

Αυτό δημιουργεί ελλείψεις σε
υποδομές, μηχανήματα, υλικά,
που δεν αναπληρώνονται εύκο-
λα. Είναι πολύ πραγματικά τα
προβλήματα που δημιουργούν-
ται. Από ιατρικά μηχανήματα
που δεν συντηρούνται και χαλά-
νε, ή μισοσυντηρούνται για να
“βγάλουν τη μέρα”, μέχρι το φα-
γητό που έχει υποβαθμιστεί.  

Τεράστιες είναι και οι ελλεί-
ψεις του προσωπικού. Υποτίθε-
ται ότι τα μνημονιακά χρόνια
εφαρμοζόταν το 1 προς 5, που
ούτως ή άλλως ήταν προβλημα-
τικό. Μια πρόσληψη για κάθε
πέντε συνταξιοδοτήσεις. Αυτό
στην πραγματικότητα έγινε 1
προς 15 κι αυτή η πρόσληψη πά-
λι δεν γινόταν τις περισσότερες
φορές. Τώρα βγήκαν και είπαν
ότι θα το κάνουν 1 προς 1. Πα-
ραμύθια. Όταν βγαίνουν και λέ-
νε ότι θα κάνουν προσλήψεις
προσωπικού, συνήθως πάνε να
εκμεταλλευτούν ΕΣΠΑ κι άλλες
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις
για να ενισχύσουν την ελαστική
εργασία, με 8μηνες συμβάσεις,
ετήσιες κλπ. Μέχρι να μπουν
στη δουλειά αυτά τα παιδιά έρ-
χονται αντιμέτωπα με τον κίνδυ-
νο της απόλυσης. Εμείς στο λο-
γιστήριο κάποτε δουλεύαμε 10
άτομα και τώρα έχουμε μείνει 5
συνάδελφοι, ηλικίας 50 και 60
ετών. Και προφανώς αυτό ση-
μαίνει ότι η δουλειά εντατικοποι-
είται. Δουλεύουμε το διπλάσιο
και με κομμένες υπερωρίες. 

Όταν ξεκινάει η εφημερία στο

Γεννηματάς περιμένουν 500
άτομα. Γίνεται ένας χαμός που
χειροτερεύει λόγω των ελλείψε-
ων σε προσωπικό. Κι επειδή το
σύστημα Υγείας είναι αλυσίδα
αυτό έχει να κάνει και με την κα-
τάσταση που έχουν φτάσει την
πρωτοβάθμια περίθαλψη – η
οποία επίσης απεργεί στις 4 και
5 Οκτώβρη.

Η υποχρηματοδότηση και οι
ελλείψεις ανοίγουν και την πίσω
πόρτα για τους ιδιώτες επιχειρη-
ματίες. Βγαίνουν για παράδειγ-
μα και πανηγυρίζουν οι της κυ-
βέρνησης γιατί ο Νιάρχος έδω-
σε μερικά εκατομμύρια για
ασθενοφόρα. Κανείς επιχειρη-
ματίας δεν χαρίζει έτσι λεφτά.
Οι επιχειρηματίες που κάνουν
τις χορηγίες έχουν στο μυαλό
τους το δικό τους επιχειρηματι-
κό όφελος. Και στο κάτω κάτω
δεν μπορεί να επαφίεται η λει-
τουργία των δημόσιων νοσοκο-
μείων στο “φιλότιμο” του κάθε
επιχειρηματία. 

Και προφανώς για την όλη κα-
τάσταση έχουν ευθύνη οι διοική-
σεις των νοσοκομείων, το σύ-
στημα προμηθειών, η διαφθορά
κλπ. Αλλά το βασικό πρόβλημα
είναι η ελλειπής κρατική χρημα-
τοδότηση.

Για να αλλάξει η κατάσταση
πρέπει τουλάχιστον να διπλασια-
στούν τα λεφτά που δίνονται για
τη δημόσια Υγεία. Και η απεργία
είναι ο μόνος τρόπος για να το
κερδίσουμε αυτό. Οι εργαζόμε-
νοι δεν έχουμε άλλο όπλο.
Απεργία, συγκεντρώσεις στο
Υπουργείο και διαμαρτυρίες.

Στο νοσοκομείο μας γίνεται
καλή προσπάθεια εν όψει της
απεργίας. Υπάρχει επιτροπή
αγώνα, υπάρχουν τα παιδιά του
Συντονιστικού Νοσοκομείων που
οργανώνουν. Αυτό πρέπει να γί-
νει παντού. Είναι σημαντικά αυ-
τά γιατί οι πιέσεις στους συνα-
δέλφους να μην απεργήσουν
δεν είναι μικρές. Πιέσεις που
μπαίνουν από την ίδια την κατά-
σταση των ελλείψεων – δηλαδή
του πόσοι είναι οι εργαζόμενοι
σε σχέση με το αριθμό του προ-
σωπικού ασφαλείας που πρέπει
να υπάρχει - από την οικονομική
τους κατάσταση κλπ. Αλλά πρέ-
πει να τις παλέψουμε αυτές τις
πιέσεις γιατί άλλος τρόπος για
να μπορέσουν να λειτουργή-
σουν τα νοσοκομεία όπως πρέ-
πει δεν υπάρχει. Μόνο με απερ-
γία και αγώνα.

Νίκος Αναστασόπουλος
εργαζόμενος ΓΝΑ Γεννηματάς

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Το απεργιακό κίνημα

Δεν υπάρχει καμία λογική στις επε-
ξεργασίες που κάνουν κυβέρνηση

και τεχνοκράτες για περικοπή των
ΒΑΕ. Γενικότερα επικρατεί ένας παρα-
λογισμός από τη μεριά των από πάνω.
Ακούγονται χίλιαδυο. Ο οδηγός που
οδηγάει το σκουπιδιάρικο μπορεί να
μην το παίρνει. Κι ας πηγαίνει στη χω-
ματερή κάθε μέρα, σε ένα περιβάλλον
τόσο τοξικό, με οχήματα καρμανιόλες.
Τα κρούσματα καρκίνου σε οδηγούς
στο δήμο μας φτάνουν το 40%. Συγκε-
κριμένους τύπους καρκίνου που
έχουν να κάνουν με τις ουσίες που
αναδύονται από το άδειασμα των κά-
δων στις χωματερές. 

Οι συνάδελφοι που επισκευάζουν
τον κάδο μπορεί επίσης – λένε - να
μην παίρνουν το ανθυγιεινό. Και μιλά-
με για κατηγορίες εργαζομένων που ο
καρκίνος τους θερίζει πριν συμπληρώ-
σουν τα συντάξιμα χρόνια. Να πάνε να
κάνουν ηλεκτροκόληση σε βρώμικο
κάδο αυτοί που επεξεργάζονται τη λί-
στα των ΒΑΕ, να δουν πόσο υγιεινή
δουλειά είναι. Τον συνάδελφο που
έκανε ηλεκτροκόληση στα απορριμα-
τοφόρα τον χάσαμε πριν 3 χρόνια. Το
ίδιο κι αυτόν που πήρε τη θέση του,
τον χάσαμε πριν ένα χρόνο. Από καρ-
κίνο.

Ας έρθουν να δουν

Δεν υπάρχει κάποιος στη δουλειά
μας που είναι σε καλύτερες συνθήκες.
Οι κηπουροί – που σου λένε κηπουροί
είναι, ελαφριά δουλειά, μόνο όσοι κό-
βουν δέντρα από 6 μέτρα και πάνω θα
θεωρούνται ΒΑΕ –  ας έρθουν οι τε-
χνοκράτες να δουν τους συναδέλ-
φους που δουλεύουν με τα χορτοκο-
πτικά και τρώνε στη μούρη τα σκατά
των σκύλων, ας έρθουν να δουν τους
συναδέλφους με τους πνευμονοκοκιό-
κοκους και τις κύστες στους πνεύμο-
νες. 

Οι εργαζόμενοι στο γραφείο κίνη-
σης – που σου λένε οι από πάνω ότι
είναι σε δουλειά γραφείου, άρα μη αν-
θυγιεινή – έχουν καθημερινά να περ-
νούν από μπροστά τους 150 σκουπι-
διάρικα και τρεις χιλιάδες κάδοι και σε
απόσταση 50 μέτρων από το γραφείο
έχουμε μια μικρή χωματερή. Όποιος
περνάει τις πύλες του αμαξοστάσιου
θα πρέπει να παίρνει ανθυγιεινό.

Είμαστε ένας κλάδος που μόνο πέ-
ρυσι, σε ένα χρόνο, είχαμε 40 νε-
κρούς συναδέλφους από εργατικά
ατυχήματα, που έχουν να κάνουν με
τα ελλειπή μέτρα ασφαλείας και το
καθεστώς της ελαστικής εργασίας
που επικρατεί. Και μιλάμε μόνο για
θανάτους. Βάλε και τα σπασίματα,
τους ακρωτηριασμούς, τις αρρώστιες
κλπ. Αν έρθεις στο αμαξοστάσιο του
Κορυδαλλού και κάνεις έλεγχο στα
απορριματοφόρα, θα καταλάβεις ότι
είναι θαύμα το γεγονός ότι μαζεύονται

τα σκουπίδια. Γίνεται μόνο χάρη στην
αυτοθυσία των συναδέλφων. Μιλάμε
για οχήματα καρμανιόλες.

Γι' αυτό και τα αιτήματα συνδέον-
ται. Η μάχη για τα ΒΑΕ δεν είναι άσχε-
τη από τη μάχη για μονιμοποιήσεις και
μόνιμες προσλήψεις, όταν οι περισσό-
τεροι από τους συναδέλφους που
σκοτώθηκαν είναι συμβασιούχοι που
τους έβαλαν να κάνουν τη δουλειά
ανεκπαίδευτους, συνέπεια του καθε-
στώτος ανακύκλωσης εργαζομένων
που επικρατεί τα τελευταία χρόνια με
5μηνα, 8μηνα κλπ. Δεν είναι άσχετη με
τη μάχη για χρηματοδότηση στις δη-
μόσιες υπηρεσίες, όταν έχουμε ατυ-
χήματα λόγω ελλειπούς συντήρησης. 

Όπως δεν είναι και μάχη που αφορά
μόνο τους εργάτες των δήμων.

Το ζήτημα των ΒΑΕ δεν είναι συντε-
χνιακό. Είναι άλλο ένα τσεκούρι για να
περικοπεί ακόμα περισσότερο το κομ-
μάτι της πίττας που παίρνει η τάξη.
Πρόκειται για μια συνειδητή ταξική
επιλογή της αστικής τάξης και της κυ-
βέρνησης που συντάσσεται πλήρως
μαζί της, για να διασφαλιστεί η κερδο-
φορία των καπιταλιστών. Πάει μαζί με
τη γενικότερη μάχη ενάντια στις ιδιω-
τικοποιήσεις, για μαζικές μόνιμες
προσλήψεις κλπ. Αν πας να το παλέ-
ψεις με συντεχνιακή λογική μπορεί
σαν κλάδος να γλιτώσεις το τσεκούρι
από κει και να σου ρθει από αλλού. 

Άλλωστε αν αυτή τη στιγμή λένε ότι
βγήκαμε από τα μνημόνια είναι γιατί
τα προχωράνε όλα αυτά. Γιατί με μνη-
μόνια ή χωρίς, αυτό που τους νοιάζει
είναι να βγαίνουν τα ματωμένα πλεο-
νάσματα. Κι αφού τα βγάλουν τα πλε-
ονάσματα, κανείς από αυτούς δεν θα
πει ελάτε να τα μοιραστούμε ή πάρτε
πίσω αυτά που σας κόψαμε όλα αυτά
τα χρόνια. Πάλι με αγώνες, κατεβά-
ζοντας τα ρολά με τις απεργίες μας,
μπορούμε να τους τα πάρουμε. 

Η ηγεσία της ΠΟΕ ΟΤΑ, όπως και
της ΑΔΕΔΥ, έχει τις ευθύνες της για
το πού έχουν φτάσει τα πράγματα. Η
Ομοσπονδία πρέπει να είναι ένα όπλο
στα χέρια των εργατών. Και μπορεί να
είναι. Είναι ένα δυνατό συνδικάτο, μια
ταξιαρχία της εργατικής τάξης, έχει
κάνει μεγάλους αγώνες κι έχει πετύχει
νίκες, αλλά αυτή τη στιγμή θα έπρεπε
να έχει βγει πιο δυναμικά στον αγώνα.
Η απεργία είναι ένα βήμα αυτή τη
στιγμή, αλλά πρέπει να γίνει υπόθεση
της τάξης μας και των πρωτοβάθμιων
σωματείων. Το ίδιο και η συνέχεια.
Χρειάζεται απεργιακή κλιμάκωση και
συντονισμός μαζί με άλλους κλάδους.
Έτσι μπορούμε να νικήσουμε. Όχι με
συντεχνιακές λογικές του τύπου “να
εξαιρεθούμε εμείς”. 

Μήτσος Καλπίδης, 
αντιπρόεδρος Συλλόγου Εργαζομέ-

νων Δήμου Κορυδαλλού

Την Τρίτη 2 Οκτώβρη κάναμε τη μεγαλύτερη δια-
δήλωση που έχει γίνει ποτέ από εργαζόμενους

του Βοήθεια στο Σπίτι. Συμμετείχαν εκατοντάδες
συνάδελφοι από όλη τη χώρα δείχνοντας ότι είμα-
στε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε να περάσουν
οι απολύσεις που στην πραγματικότητα σχεδιάζει η
κυβέρνηση. Απαιτούμε νομοθετική ρύθμιση για με-
τατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου και
είναι το μόνο που μπορούμε να δεχτούμε. 

Ο αγώνας μας είναι κομμάτι του αγώνα που δί-
νουν χιλιάδες συμβασιούχοι σε όλο το δημόσιο για
μονιμοποιήσεις. Άλλωστε και οι επιθέσεις έρχονται
σε όλους. Πριν από μας ήταν οι συνάδελφοι παρα-
τασιούχοι, σήμερα είμαστε εμείς, μετά από μας
έρχεται η σειρά των συναδέλφων στους παιδικούς
σταθμούς κλπ. Έχουμε δει τις μάχες που έχουν
δώσει και συνεχίζουν να δίνουν οι συμβασιούχοι
στην Υγεία και όχι μόνο. Εμείς διεκδικούμε μόνιμη

και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζόμε-
νους. Χρειάζεται ένα συντονισμένο κίνημα, με τις
δυνατές ομοσπονδίες μπροστά ώστε να πετύχου-
με τόσο τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων,
όσο και τις μαζικές προσλήψεις που έχουν ανάγκη
όλες οι υπηρεσίες. 

Τα κενά που έχουν αφήσει τόσα χρόνια απαγό-
ρευσης προσλήψεων είναι τεράστια σε κάθε υπη-
ρεσία, στους δήμους, τα σχολεία, τα νοσοκομεία,
παντού. Το δημόσιο υπολειτουργεί λόγω αυτών
των πολιτικών. Πρέπει να γυρίσουμε ανάποδα αυ-
τή την κατάσταση με χιλιάδες προσλήψεις για να
λειτουργήσουν όπως πρέπει οι υπηρεσίες, σύμφω-
να με τις ανάγκες του κόσμου. Κι αυτό θα το πετύ-
χουμε με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και
τον συντονισμό των εργαζόμενων.

Νίκος Χατζάρας, Δ.Σ Ένωσης Προσωπικού 
Βοήθεια στο Σπίτι Κεντρικής Μακεδονίας  

Στο νοσοκομείο του Ρίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρ-
χουν 460 κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπι-

κού ενώ ταυτόχρονα οι ανάγκες της περιοχής απαιτούν το
άμεσο άνοιγμα και την λειτουργία της καρδιοθωρακοχει-
ρουργικής κλινικής με αντίστοιχη πρόσληψη ιατρονοσηλευτι-
κού προσωπικού και την λειτουργία της υπομονάδας. 

Η λειτουργία των υπόλοιπων κλινικών σήμερα στο νοσοκο-
μείο είναι κάτω από τα όρια ασφαλείας. Υπάρχουν κλινικές
που λειτουργούν με κυλιόμενο ωράριο και 7 νοσηλευτές συ-
νολικό προσωπικό, με μία νοσηλεύτρια να καλύπτει την νυ-
χτερινή βάρδια. Στις υπόλοιπες κλινικές το προσωπικό δεν
υπερβαίνει τους 10-11 εργαζόμενους, οι οποίοι καλούνται
στο όνομα του καθήκοντος να δουλέψουν με διπλές νύχτες
κάθε εβδομάδα, με ένα ρεπό, χωρίς τη δυνατότητα χορήγη-
σης κανονικών αδειών. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση του νοσο-
κομείου οφείλει στους εργαζόμενους περίπου 30.000 ημέρες
σε κανονικές άδειες και ρεπό. Ο κάθε νοσηλευτής κοιτάζει 26
ασθενείς με πάσης φύσεως προβλήματα καθώς στις εφημε-

ρίες τα περιστατικά μοιράζονται όχι βάσει ειδικότητας αλλά
ανάλογα με το που υπάρχουν κενές κλίνες.  Στις τελευταίες
κινητοποιήσεις των εργαζομένων μετά και το κλείσιμο των
χειρουργείων πριν λίγους μήνες, λόγω της υπερφόρτωσης
της ανάνηψης με διασωληνωμένα περιστατικά, η απάντηση
του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ ήταν ότι θα εξοικονομηθεί προσω-
πικό με πιθανή μείωση κλινών από κλινικές του νοσοκομείου
και με μετακίνηση προσωπικού από τα γύρω νοσοκομεία.

Αυτό σημαίνει αυτόματα μεγαλύτερη υποβάθμιση της
Υγείας στην περιοχή. Την Τετάρτη το απόγευμα ο υπουργός
Υγείας μεταβαίνει στην Πάτρα όπου στις 6μμ θα μιλήσει στο
ξενοδοχείο Αστήρ, με θέμα "Η Υγεία στα μεταμνημονιακά
χρόνια". Το σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο μας κα-
λεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ξενοδοχείο.
Είναι ένας σταθμός πριν την απεργία στις 10 Οκτώβρη όπου
ετοιμάζουμε μια μαζική κινητοποίηση και συμμετοχή με
πούλμαν που θα ανέβουν Αθήνα. 

Κατερίνα Αγγέλη, Σωματείο Εργαζομένων ΠΓΝΠ, Ρίο Πάτρας

Μ
ε μπαράζ απεργιών ξεκι-
νάει ο Οκτώβρης. Στις 2
Οκτώβρη απήργησαν οι

εργαζόμενοι του Βοήθεια στο Σπί-
τι, διεκδικώντας τη μονιμοποίηση
όλων, στις 3 Οκτώβρη η ΑΔΕΔΥ
έχει κηρύξει 24ωρη απεργία σε
όλους τους κλάδους του δημοσί-
ου που σχετίζονται με τα Βαρέα κι
Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, στις 4
και 5 Οκτώβρη είναι η σειρά των
γιατρών του ΠΕΔΥ να κατέβουν σε
48ωρη απεργία, ενώ τη δεύτερη
μέρα των κινητοποιήσεων στην
πρωτοβάθμια περίθαλψη, στις
5/10, απεργούν και οι εκπαιδευτι-
κοί με στάση εργασίας και συγκέν-
τρωση στο Υπουργείο Παιδείας. Ο
απεργιακός “κυκλώνας” κορυφώ-
νεται στις 10 Οκτώβρη που απερ-
γούν οι εργαζόμενοι των δημό-
σιων νοσοκομείων όλης της χώ-
ρας, προγραμματίζοντας πανελλα-
δική διαδήλωση στην Αθήνα.

Ο κινητοποιήσεις συμπυκνώ-
νουν τις κυριότερες διεκδικήσεις
της εργατικής τάξης στη “μετα-
μνημονιακή” εποχή. Μόνιμη δου-
λειά και όχι ελαστική εργασία, αυ-
ξήσεις και όχι περικοπές, μαζικές
προσλήψεις και αύξηση της χρη-
ματοδότησης για τις ανάγκες μας,
όχι για τους τραπεζίτες και το χρέ-
ος. Το απεργιακό ξεκίνημα του
Οκτώβρη αναδεικνύει με τον καλύ-
τερο τρόπο το δίκαιο αίτημα των
εργαζόμενων για το που πρέπει να
κατευθυνθούν τα πλεονάσματα.
Αν, όπως ισχυρίζονται οι κυβερνη-
τικοί, δεν υπάρχουν τα μνημόνια
και η κυβέρνηση περηφανεύεται
ότι βγάζει πλεόνασμα που πλησιά-
ζει τα 6.5 δις, ανοίγει πολύ λογικά
το ερώτημα για εκατομμύρια κό-
σμο που μάτωσε όλη αυτή τη δε-

καετία.   
Θα συνεχιστεί η ομηρία των

συμβασιούχων, η δουλειά των
οποίων είναι απαραίτητη για τη
λειτουργία των κοινωνικών υπηρε-
σιών ή θα μονιμοποιηθούν όλοι;
Θα συνεχιστεί το μοτίβο των περι-
κοπών σε μισθούς κι ασφάλιση,
που τώρα παίρνει τη μορφή του
επανασχεδιασμού της λίστας των
ΒΑΕ, ή θα δοθούν λεφτά για αυξή-
σεις και βελτίωση των συνθηκών
εργασίας; Θα γίνουν προσλήψεις
μονίμων εργαζόμενων για να κα-
λυφθούν οι δεκάδες χιλιάδες κε-
νές οργανικές θέσεις στην Υγεία

και για να τελειώνουμε με το ετή-
σιο βασανιστήριο των αναπληρω-
τών εκπαιδευτικών; Θα αυξηθεί η
χρηματοδότηση για να υπάρχει
επάρκεια σε υλικά και συντηρημέ-
να μηχανήματα; Ή θα συνεχίσουν
τα νοσοκομεία να νοσούν, οι υγει-
ονομικοί να δουλεύουν μέχρι τελι-
κής πτώσης, οι δάσκαλοι και οι κα-
θηγητές να φτιάχνουν βαλίτσες
κάθε Σεπτέμβρη με άγνωστο προ-
ορισμό και οι σκουπιδιάρηδες να
παίζουν τη ζωή τους κορώνα
γράμματα; 

Τα δυο στρατόπεδα δίνουν τις
απαντήσεις τους. Η κυβέρνηση

υπόσχεται φοροελαφρύνσεις για τους
καπιταλιστές. Οι εργαζόμενοι οργα-
νώνουν τις απεργίες τους. Είναι ένα
μπρα ντε φερ, η έκβαση του οποίου,
θα κριθεί κατά πολύ από την επιτυχία
των κινητοποιήσεων, αλλά και τη συ-
νέχεια που θα δοθεί από το εργατικό
κίνημα, το συντονισμό των κλάδων με-
ταξύ τους και την απεργιακή κλιμάκω-
ση μέχρι τη νίκη. 

Απεργιακό πρόγραμμα

Το απεργιακό πρόγραμμα του πρώ-
του δεκαήμερου του Οκτώβρη φτιά-
χνει ένα πλούσιο κι εντυπωσιακό ημε-
ρολόγιο που δείχνει τις διαθέσεις των

εργαζόμενων. Το αν θα ενωθούν όμως
τα “ρυάκια” των εργαζόμενων σε ένα
μεγάλο ορμητικό “ποτάμι” θα παίξει
ρόλο για τη συνέχεια. Η 10η Οκτώβρη
και η απεργία στα νοσοκομεία δίνει
μια πολύ καλή ευκαιρία να συσπειρω-
θούν γύρω της και οι γιατροί του ΠΕ-
ΔΥ με νέα απεργία, αλλά και όλοι οι
κλάδοι του δημοσίου. 

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια βάζει αυτή την προοπτική. Όπως
τονίζει σε προκήρυξη με την οποία
οργανώνει τις κινητοποιήσεις: “Η 3
Οκτώβρη χρειάζεται να έχει μαζική
συμμετοχή και να γίνει βήμα για να
δώσουμε απεργιακή συνέχεια, απλώ-

νοντας τον αγώνα σε όλο το δημόσιο.
Η 10 Οκτώβρη... μπορεί να γίνει το
επόμενο βήμα για απεργιακό ξεσηκω-
μό σε όλο το δημόσιο, για να πάρου-
με πίσω όσα μας άρπαξαν, για πραγ-
ματικές αυξήσεις στους μισθούς και
μαζικές μόνιμες προσλήψεις σε όλο
το δημόσιο”. 

Και η μάχη δεν αφορά μόνο τους
εργαζόμενους του δημοσίου. Το φθι-
νόπωρο ξεκίνησε με τους ναυτεργά-
τες να ακινητοποιούν τα καράβια διεκ-
δικώντας αυξήσεις από τους εφοπλι-
στές, το ίδιο και οι εργάτες της Cosco
που έδωσαν συνέχεια στον πολύμηνο
αγώνα για υπογραφή Συλλογικής Σύμ-
βασης Εργασίας απεργώντας στις
7/9. Και συνεχίστηκε με την πανεργα-
τική διαδήλωση στη ΔΕΘ, όπου συνδι-
κάτα του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα διαδήλωσαν μαζί με την αριστε-
ρά ενάντια σε λιτότητα κι εθνικιστές.
Είναι ανοιχτή η μάχη στις ΔΕΚΟ ενάν-
τια στις ιδιωτικοποιήσεις, ενάντια στο
ξεπούλημα του νερού, της ΔΕΗ, των
συγκοινωνιών, ακόμα και των ιστορι-
κών μνημείων που είναι η πιο πρόσφα-
τη ένταξη στο Υπερταμείο. Ο αγώνας
για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
με αυξήσεις και η κόντρα με το πρό-
γραμμα των ιδιωτικοποιήσεων αφορά
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους.
Η κλιμάκωση του αγώνα δεν μπορεί
παρα να συμπεριλαμβάνει κι αυτόν
τον κόσμο κι αυτό σημαίνει συντονι-
σμός μαζί τους αλλά και πανεργατική
απεργιακή συνέχεια από τη ΓΣΕΕ και
την ΑΔΕΔΥ. 

Σε αυτές τις σελίδες δίνουμε το λό-
γο στους ίδιους τους απεργούς για να
μιλήσουν για τις διεκδικήσεις τους,
την οργάνωση των κινητοποιήσεων
και τη συνέχεια του αγώνα.  

Στέλιος Μιχαηλίδης

Θέλουμε μονιμοποιήσεις…

Τα ΒΑΕ είναι 
υπόθεση όλων

Τέρμα στην 
υποχρηματοδότηση

…και μαζικές προσλήψεις

Απεργία στο “Βοήθεια στο Σπίτι”, 2/10
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ Περί ανέμων και υδάτων

Μ
ε τα έγγραφα της υπερά-
σπισης Α. Γρέγου και Π.
Ηλιόπουλου συνεχίστηκε η

δίκη της Χρυσής Αυγής κατά την
277η συνεδρίαση (26/9). Ο Γρέγος
είναι στη Χρυσή Αυγή από τη δε-
καετία του ’90, μέλος της κεντρικής
επιτροπής και βουλευτής το 2012.
Είχε κοινοβουλευτικό συνεργάτη
του τον Π. Σεκερτζή, ο οποίος έχει
καταδικαστεί σε δεύτερο βαθμό για
απόπειρα παράνομης βίας σε βά-
ρος οικογένειας Αλβανών. Ο Σεκερ-
τζής επιτέθηκε σε Aλβανή μετανά-
στρια μετά από παραγγελία μιας
υποστηρίκτριας της ΧΑ στη Νέα
Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, η οποία
δήλωσε ότι τον γνωρίζει μέσω του
Γρέγου. 

Επιπλέον ο Γρέγος ήταν το στέ-
λεχος της Χρυσής Αυγής που εμ-
φανίστηκε στα «γραφεία» της στη
Θεσσαλονίκη, όταν πέντε μέλη συ-
νελήφθησαν να τα περιπολούν
οπλοφορώντας στις 20/9/13, δυο
ημέρες μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. Αυτό λοιπόν το
υψηλόβαθμο στέλεχος που κλήθη-
κε να διαχειριστεί μια δίωξη και
έλεγχο των γραφείων από την
αστυνομία, πρώην βουλευτής και
σύνδεσμος με τοπικά τάγματα εφό-
δου, σαν έγγραφα ενάντια στην κα-
τηγορία που τον βαραίνει (διεύθυν-
ση εγκληματικής οργάνωσης) φέρ-
νει δεκάδες κοινοβουλευτικές ερω-
τήσεις και ένα έγγραφο υποτίθεται
ότι αποδεικνύει ότι …δεν γνωρίζον-
ται με τον Σεκερτζή!

Ακολούθησε η υπεράσπιση Ηλιό-
πουλου με μια αντίστοιχα φαιδρή
προσπάθεια. Κοινοβουλευτικές
ερωτήσεις που αφορούν …τη δια-

σφάλιση της ορθογραφίας στα
σχολικά βιβλία, τη δυνατότητα ανά-
γνωσης αρχαίων με τη βοήθεια της
τεχνολογίας και άλλα. Ανάμεσα σε
αυτές βέβαια βρίσκεται και μια
ερώτηση για τα μέτρα που θα λη-
φθούν «για την απομάκρυνση των
παράνομων Ρομά», πράγμα που
φέρνει στο μυαλό την πρόσφατη
καταδίκη Κασιδιάρη για διέγερση
σε βία σε βάρος των Ρομά. Προφα-
νώς τη συγκαλυμμένη εκδοχή αυ-
τού του καλέσματος από τη Βουλή
ο Ηλιόπουλος τη θεωρεί κάτι καλό,
για να την φέρνει σαν υπερασπιστι-

κό έγγραφο. 
Η ανάγνωση των εγγράφων του

βουλευτή της Χρυσής Αυγής δεν
έχει ολοκληρωθεί. Όπως και οι συγ-
κατηγορούμενοί του, δύσκολα θα
επιχειρήσει να αντιμετωπίσει επί
της ουσίας το κατηγορητήριο. Το
δικαστήριο άλλωστε έχει ήδη δια-
βάσει sms στα οποία λαμβάνει οδη-
γίες για το πώς να αντιμετωπίσει πι-
θανές ερωτήσεις για το ναζιστικό
τατουάζ που είχε στο εσωτερικό
του μπράτσου του («Sieg Heil», δη-
λαδή Ζήτω η Νίκη, ναζιστικό σύνθη-
μα). Πλέον έχει σβήσει το εν λόγω

τατουάζ. Επιπλέον είναι ένα από τα
στελέχη της ΧΑ που διατηρούσε το
δικό του οπλοστάσιο, όπως ανέ-
γνωσε η έδρα πριν λίγες δικάσιμες.
Σε βάρος του εκκρεμεί η δίκη για
τις επιδρομές σε λαϊκές στη Ραφή-
να, τις οποίες έχει ομολογήσει, και
για τις οποίες υπάρχουν βίντεο. Τέ-
λος, σύμφωνα με το βούλευμα του
Συμβουλίου Εφετών, ο Ηλιόπουλος
είναι ένας από τους οργανωτές του
ρατσιστικού πογκρόμ του Μάη του
2011.

Αφροδίτη Φράγκου

Έ
νοχη και σε δεύτερο βαθμό κρίθηκε η
Θέμις Σκορδέλη, υποψήφια της Χρυσής
Αυγής και ηγετικό στέλεχος της ναζιστι-

κής οργάνωσης στον Άγιο Παντελεήμονα. Η
Σκορδέλη είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 3
χρόνια φυλάκιση με τριετή αναστολή για ηθική
αυτουργία στο μαχαίρωμα Αφγανού πρόσφυγα.
Η ίδια ποινή είχε επιβληθεί και στους Ι. Λουκιανό
και Γ. Μαρκουλάκη, μέλη του τάγματος εφόδου
της Σκορδέλη, για φυσική αυτουργία. Το εφετείο
τους ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 26/9, επιβάλ-
λοντας ποινή 2 ετών με τριετή αναστολή και
στους τρεις κατηγορούμενους. 

Η Σκορδέλη είναι κατηγορούμενη για ένταξη σε
εγκληματική οργάνωση κι έτσι η πρωτόδικη από-
φαση έχει ήδη διαβαστεί στο ακροατήριο της με-
γάλης δίκης της Χρυσής Αυγής. Περιγράφεται ο
ηγετικός ρόλος της Σκορδέλη, καθώς και η οργα-
νωμένη/πειθαρχημένη δράση του τάγματος εφό-
δου κατόπιν σχεδιασμού από πριν και εντολής την
ώρα της επίθεσης: «Την 16/9/2011 και περί ώρα
21:15 περίπου στην Αθήνα, επί της οδού Περγάμου
αρ. 23, οι M.M.A., R.A. και R.M., αφγανικής κατα-
γωγής και ένοικοι της πολυκατοικίας επί της οδού
Περγάμου αρ. 23, ευρίσκονταν επί του πεζοδρομί-
ου έμπροσθεν της εισόδου της πολυκατοικίας. 

Κατά το χρόνο εκείνο, τους πλησίασε μια ομά-
δα απαρτιζόμενη από 10-15 άτομα, τα οποία πε-
ριπολούσαν στην περιοχή. Μεταξύ των ατόμων
αυτών ήταν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι ευρί-
σκονταν έμπροσθεν των λοιπών. Τότε οι εγκα-
λούντες ερωτήθηκαν από άτομα της ομάδας,
σχετικά με τον τόπο καταγωγής τους και αφού
τους απάντησαν ότι κατάγονται από το Αφγανι-
στάν, ακολούθησε διαπληκτισμός μεταξύ των
τριών κατηγορουμένων και των τριών εγκαλούν-
των, καθώς οι κατηγορούμενοι απευθυνόμενοι με
σκοπό να προσβάλουν την τιμή τους κατά των
εγκαλούντων, τους είπαν ότι 'μυρίζουν' και να
'επιστρέψουν στη χώρα τους'. 

Τότε η τρίτη κατηγορουμένη, η οποία βρισκό-
ταν έμπροσθεν της ομάδας των ατόμων και ηγεί-
το αυτής, έδωσε την εντολή στο δεύτερο και τρί-
το από τους κατηγορουμένους να χτυπήσουν
τους εγκαλούντες. Πράγματι, ο πρώτος και δεύ-
τερος των κατηγορουμένων άρχισαν να κυνη-
γούν τους εγκαλούντες προκειμένου να τους
επιτεθούν με σκοπό να τους τραυματίσουν και
να προσβάλουν την τιμή τους, και αφού προσέγ-

γισαν τον R.A., άρχισαν να τον χτυπούν με κλω-
τσιές και μπουνιές στο κεφάλι, στην λεκάνη,
στον ώμο με τα χέρια και τα πόδια τους, ο δε
R.A. και οι λοιποί εγκαλούντες επιχείρησαν να ει-
σέλθουν στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου
διέμεναν προκειμένου να προφυλαχθούν. Τότε ο
πρώτος κατηγορούμενος με αμβλύ όργανο (πι-
θανόν μαχαίρι) τραυμάτισε τον R.A., ο δε δεύτε-
ρος κατηγορούμενος τον έπληξε στην περιοχή
της ωμοπλάτης με σπασμένο γυάλινο μπουκάλι
μπύρας, ο R.A. υπέστη τραυματισμό στον πνευ-
μονοθώρακα με θλάσεις πλευρών και τραύματα
στον αριστερό τράχηλο αντιβράχιο και αριστερό
πλάγιο τοίχωμα. Εν συνεχεία, ο R.A. έπεσε αιμό-
φυρτος στο έδαφος και τα άτομα της ομάδας
διασπάστηκαν…»

Επόμενες δικάσιμοι
Οκτώβρης: 12/10, 19/10, 22/10, 26/10,
30/10 και 31/10 στον Κορυδαλλό. 
15/10, 17/10 και 18/10 στο Εφετείο.

Θα τα βρείτε στο
μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Τα βιβλία 
είναι όπλα

Ένοχη και σε 2ο βαθμό η Σκορδέλη

Διαδήλωση στον
Αγ. Παντελεήμονα
ενάντια στις 
φασιστικές 
επιθέσεις.
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«Έ
φυγε» ο σύντροφος Τάσος Κατιντσάρος,
αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήμα-
τος και της επαναστατικής Αριστεράς

Σήμερα το πρωί 27 Σεπτεμβρίου 2018, «έφυγε» ο Τά-
σος Κατιντσάρος για το μεγάλο ταξίδι του μέλλοντος
και της μνήμης, σε ηλικία 63 χρονών. 

Ο Τάσος ήταν μέλος του Πανελλαδικού Συντονιστι-
κού Οργάνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ (Τάση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και της Πολιτικής Κίνησης «Σύγχρονο
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ».

Γεννήθηκε και έζησε στο Περιστέρι, την αγαπημένη
του «λαϊκή γειτονιά» και, από τα μαθητικά του χρόνια,
μέσα στη χούντα, οργανώθηκε στην αντιδικτατορική
Κομμουνιστική Οργάνωση «Μαχητής». Από τότε, έζησε
σαν μαχητής, πάλεψε σαν μαχητής και έφυγε σαν μα-
χητής, μετά από μακριά μάχη με τον καρκίνο.

Ήταν από τους συνδημιουργούς της συντονιστικής
επιτροπής εργαζομένων και μαθητών στην κατάληψη
του Πολυτεχνείου, το Νοέμβρη του 1973. Συμμετείχε
σε όλα τα μεγάλα γεγονότα της ριζοσπαστικής μετα-
πολίτευσης, μέσα από σχηματισμούς της επαναστατι-
κής Αριστεράς. Δεν εξαργύρωσε τίποτε από όλα αυτά.
Αφιερώθηκε στον αγώνα χωρίς να κερδίσει τίποτε υλι-
κό, ούτε θώκους και αξιώματα.

Στα πέτρινα χρόνια της μεγάλης υποχώρησης του
‘90, αρχικά βοήθησε στη συγκρότηση της Εναλλακτι-
κής Αντικαπιταλιστικής Συσπείρωσης και το 1990 προ-
σχώρησε στο Νέο Αριστερό Ρεύμα, του οποίου υπήρξε
αδιάλειπτα μέλος της Συντονιστικής και μετέπειτα, Πο-
λιτικής Επιτροπής του, μέχρι το 2017.

Πίστεψε και πάλεψε με ανιδιοτέλεια για την ενότητα
της επαναστατικής Αριστεράς. Συνέβαλλε όσο λίγοι
στην ίδρυση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Οι σύντροφοι, τα μέλη
και όλες οι οργανώσεις της, τον αγαπούσαν για το
ενωτικό και δημιουργικό πνεύμα του.

Τον Ιούνιο του 2018 συμμετείχε στην ίδρυση της Πο-
λιτικής Κίνησης Σύγχρονο ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ.
Τα τελευταία χρόνια της ενσωμάτωσης μεγάλων τμη-
μάτων της Αριστεράς στο αστικό μνημονιακό στρατό-
πεδο, των πικρών απογοητεύσεων και του κατακερμα-
τισμού, δεν το έβαλε κάτω, αγωνίστηκε σταθερά και
αισιόδοξα για την προγραμματική και μετωπική ανα-
συγκρότηση της αντικαπιταλιστικής και όλης της μαχό-
μενης Αριστεράς και κυρίως του κομμουνιστικού κινή-
ματος. Σε αυτή τη δύσκολη προσπάθεια, για τον «κομ-
μουνισμό και την ανατροπή», έδωσε και την τελευταία
του ικμάδα, ακόμη και από το κρεβάτι του νοσοκομεί-
ου. 

Ο Τάσος ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Με σπά-
νια ευρυμάθεια, με ευγένεια σε όλες του τις σχέσεις,
ευαίσθητος απέναντι σε κάθε αδικία και οξύς παρατη-
ρητής των κοινωνικών φαινομένων, ήταν ανήσυχος και
ανικανοποίητος, «ψαχνόταν» διαρκώς, αλλά με μια
αδογμάτιστη σταθερότητα στο μαρξισμό και στο ρόλο
του εργατικού κινήματος. Αντιπάλευε τις αδυναμίες
του με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είχε πολλούς φίλους και
ενέπνεε το σεβασμό σε όλους, ακόμη και με όσους
διαφωνούσε.

«Κυρίως, μας ενώνει αίμα», είπε σε μια από αυτές τις
αντιπαραθέσεις για την ιστορία του λαϊκού κινήματος.

Κυρίως, όμως, έβλεπε στο μέλλον.
Στεκόμαστε δίπλα στη σύντροφό του, στην οικογέ-

νειά του, στους οικείους του.
Τάσο, καλό ταξίδι.

Το Συντονιστικό Συμβούλιο της Πολιτικής Κίνησης
«Σύγχρονο Κομμουνιστικό Σχέδιο»

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2018

Αποχαιρετισμός στον σ. Τάσο Κατιντσάρο

Μ
ε αισθήματα μεγάλης θλίψης
αποχαιρετούμε τον σ. Τάσο που
έφυγε σήμερα το πρωί, Πέμπτη

27 Σεπτέμβρη 2018. Χάνουμε- και μαζί
μας όλη η Αριστερά- έναν σύντροφο με
τον οποίο μας ενώνουν αγώνες που δώ-
σαμε μαζί εδώ και δεκαετίες για την κοινή
υπόθεση της νίκης και της απελευθέρω-
σης της εργατικής τάξης.

Δεν μας ενώνει μόνο η κοινή μας έντα-
ξη στο μέτωπο της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τα τελευταία
δέκα περίπου χρόνια. Αν και αυτό θα
ήταν από μόνο του αρκετό για να στα-
θούμε με τη γροθιά υψωμένη στη μνήμη
του, έχουμε μια κοινή διαδρομή από τα
χρόνια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
και της Μεταπολίτευσης. Η Οργάνωση
Σοσιαλιστική Επανάσταση (ΟΣΕ) από την
οποία προέρχεται το κόμμα μας βρέθηκε
ξανά και ξανά μέσα στους αγώνες μαζί με
την Κομμουνιστική Οργάνωση Μαχητής
στην οποία εντάχθηκε ο σ. Τάσος από τα
μαθητικά του χρόνια. 

Μαζί στην εξέγερση του Νοέμβρη
1973, μαζί στην πρώτη Πρωτομαγιά μετά
την πτώση της δικτατορίας και στις απερ-
γίες ενάντια στο νόμο 330, μαζί σαν συμ-
παραστάτες στην κατάληψη της ΜΕΛ λί-
γο πιο μετά. Όταν η κυβέρνηση του Κα-
ραμανλή προσπάθησε να καταστείλει την
επαναστατική αριστερά ως «τρομοκρά-

τες» ακολουθώντας στα χνάρια της Γερ-
μανικής κυβέρνησης μετά τη δολοφονία
των Μπάντερ-Μάινχοφ, βρεθήκαμε ξανά
μαζί σαν συμπαραστάτες του Γιάννη Σε-
ρίφη μέχρι να κερδιθεί η κρίσιμη δίκη
ενάντια σε εκείνη τη σκευωρία.

Και ύστερα, μαζί στο κίνημα για το
στρατό με τον σ. Τάσο στην πρώτη γραμ-
μή των στρατευμένων νεολαίων που απαι-
τούσαν μείωση της θητείας και ελεύθερο
συνδικαλισμό μέσα στις πιο δύσκολες

συνθήκες. 
Αυτή την παρακαταθήκη που αφήνει πί-

σω του ο σ. Τάσος καλούμε όλους και
όλες να τιμήσουμε μαζί σαν πολύτιμη
συμβολή στην υπόθεση της εργατικής τά-
ξης.

Αθήνα, 28/9/2018

Η Κεντρική Επιτροπή του Σοσιαλιστι-
κού Εργατικού Κόμματος (ΣΕΚ)

Μ
ε υψωμένες γροθιές και
τραγουδώντας τη Διεθνή
αποχαιρέτισαν τον σ. Τάσο

Κατιντσάρο εκατοντάδες παλιοί και
νέοι σύντροφοι και συναγωνιστές
του, από την επαναστατική αλλά και
όλη την αριστερά, στην πολιτική κη-
δεία που έγινε τη Δευτέρα 1 Οκτώ-
βρη στο νεκροταφείο Περιστερίου.
Συγκινητικές και σε αγωνιστικό τόνο
ήταν οι ομιλίες που έγιναν προς τι-
μήν του, θυμίζοντας όλες την μαχη-
τική διαδρομή του αφιερωμένη στην
πάλη για την επαναστατική αλλαγή
της κοινωνίας.

Τον σ. Τάσο αποχαιρέτισαν ο
Μπάμπης Ματσκαλίδης, σύντροφός
του από την Κ.Ο. Μαχητής και μέλος
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Περιστερίου, ο Κώ-
στας Μάρκου, από το Σύγχρονο
Κομμουνιστικό Σχέδιο, ο Δημήτρης
Στρατούλης, από τη ΛΑΕ, ο Σωφρό-
νης Παπαδόπουλος, από την ΟΚΔΕ,
ο Αντώνης Δραγανίγος, από το ΝΑΡ
για την Κομμουνιστική Απελευθέρω-
ση, ο Γιάννης Φελέκης, από την ΟΚ-
ΔΕ Σπάρτακος, ο Ζάχος Χριστοδου-
λόπουλος, από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ Βύ-
ρωνα, ο Πάνος Παπανικολάου, από
την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, ο
Σπύρος Παπακωνσταντίνου, από το
ΚΚΕ (μ-λ), ο Παναγιώτης Σωτήρης,
από την Αριστερή Ανασύνθεση, ο
Πάνος Γκαργκάνας, εκ μέρους του
ΣΕΚ και η Ελένη Βαφειάδου εκ μέ-
ρους του ΕΚΚΕ.



Α
περγία πραγματοποίησαν
την Παρασκευή 28 Σεπτεμ-
βρίου οι ιπτάμενοι συνοδοί

και φροντιστές της Ryanair σε
Γερμανία, Βέλγιο, Πορτογαλία,
Ολλάνδία, Ισπανία και Ιταλία,
οδηγώντας σε ακύρωση 250 πτή-
σεων. Είχε προηγηθεί απεργία
των πιλότων της εταιρίας στη
Γερμανία στις 12 Σεπτέμβρη.

Οι απεργίες της 28ης Σεπτεμ-
βρίου ήρθαν σαν συνέχεια των
εννέα 24ωρων απεργιακών κινη-
τοποιήσεων πιλότων αλλά και
πληρωμάτων που έχουν ξεκινήσει
από τις 22 του περσινού Δεκέμ-
βρη. Οι απεργοί απαιτούν αυξή-
σεις, καλύτερες συνθήκες εργα-
σίας, να σταματήσει η εταιρία να
τους χρεώνει (από καθυστερή-
σεις μέχρι το νερό που πίνουνε)
καθώς και τα εργασιακά τους δι-
καιώματα να μην υπάγονται στην
ιρλανδική νομοθεσία. 

Κάτω από τις συνεχείς κινητο-
ποιήσεις η εταιρία έχει αναγκα-
στεί να αναγνωρίσει τα σωματεία,
και να δηλώσει το καλοκαίρι ότι
θα ικανοποιήσει κάποια από τα
δικαιώματα των πιλότων. Αλλά
την ίδια στιγμή εξακολουθεί να
απειλεί με απολύσεις ενώ προβο-
κάρει τους αγώνες των εργαζο-

μένων κάνοντας λόγο για «υποκι-
νούμενες» από ανταγωνιστές κι-
νητοποιήσεις που μειώνουν την
κερδοφορία της. 

Έστω και μια μόνο φορά να
έχει ταξιδέψει κανείς με την Rya-
nair, βλέποντας τις συνθήκες κά-
τω από τις οποίες δουλεύουν οι
εργαζόμενοι, δεν είναι δύσκολο
να καταλάβει ποιος λέει την αλή-

θεια. Οι συντονισμένοι αγώνες
των εργαζομένων στην αεροπορι-
κή εταιρία είναι ένα παράδειγμα
για τις δυνατότητες της εργατι-
κής τάξης να οργανωθεί και να
διεκδικήσει τα δικαιώματά της
ακόμα και στις πιο δύσκολες συν-
θήκες. 

Γ.Π.

Μ
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε το
τετραήμερο φεστιβάλ ιστορι-
κού ντοκιμαντέρ που οργάνω-

σε στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης η Κίνη-
ση Πολιτών Χορτιάτη, με αφιέρωμα στα
50 χρόνια από το παγκόσμιο 1968. Το
πρόγραμμα περιελάμβανε ομιλίες,
απαγγελίες ποιημάτων, μουσικά δρώ-
μενα και προβολές ταινιών.

Το Σάββατο 29 Σεπτέμβρη, στην εκ-
δήλωση με θέμα τα μηνύματα του 1968
σήμερα, ομιλητής ήταν ο Μπάμπης
Κουρουνδής, που μίλησε για την κεν-
τρικότητα της εργατικής τάξης, την άν-
θιση των κινημάτων αμφισβήτησης και
την επικαιρότητα της επανάστασης. Η
αίθουσα ήταν στολισμένη με αφίσες
του Μάη του 68 από τη συλλογή του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου, το οποίο
ευχαρίστησε δημόσια εκ μέρους των
διοργανωτών ο Μπάμπης Νανακούδης. 

Δήμητρα Κομνιανού
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ΠΟΣΠΕΡΤ 

Απόφαση 
για απεργίες

Α
πόφαση για έναρξη επα-
ναλαμβανόμενων απερ-
γιακών κινητοποιήσεων

πήρε η ΠΟΣΠΕΡΤ σε συνεδρία-
ση του διοικητικού της συμβου-
λίου που πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 28/9. 

Στη συνεδρίαση έγινε συζή-
τηση “για την ΚΥΑ (σ.σ που
προβλέπει την επιστροφή δε-
δουλευμένων από μερίδα εργα-
ζομένων την περίοδο της διε-
τίας 2013-2015), τη ΣΣΕ, τις
προσλήψεις προσωπικού, τα
οφειλόμενα δεδουλευμένα της
πρό του «μαύρου» περιόδου,
για τους εργαζόμενους του
MEGA, τις συγχωνεύσεις AL-
PHA – STAR καθώς επίσης και
για την εκδίκαση της αγωγής
79.000 ευρώ της διοίκησης του
STAR εναντίον της ΠΟΣΠΕΡΤ
και της ΕΤΙΤΑ για δήθεν «ηθική
βλάβη» την οποία υπέστη ο
σταθμός εξαιτίας των απεργια-
κών κινητοποιήσεων τους...”. 

Όπως τονίζει η Ομοσπονδία,
αποφασίστηκε ομόφωνα “να
προχωρήσουμε μαζικά σε επα-
ναλαμβανόμενες στάσεις εργα-
σίας και 24ωρες απεργιακές κι-
νητοποιήσεις μέχρι να δοθούν
οι απαιτούμενες για τους εργα-
ζόμενους λύσεις... Να πραγμα-
τοποιηθεί κοινή γενική συνέλευ-
ση των μελών όλων των σωμα-
τείων που είναι μέλη της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, προκειμένου να ενημε-
ρωθούν αναλυτικά οι εργαζόμε-
νοι για όλα τα θέματα που απο-
τελούν τα ζητούμενα των κινη-
τοποιήσεων”.

“Η απόφαση για απεργιακές
κινητοποιήσεις είναι στη σωστή
κατεύθυνση” λέει στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη η Ειρήνη Φω-
τέλλη, μέλος στο Δ.Σ της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ με την Αριστερή Πρω-
τοβουλία Εργαζομένων ΕΡΤ.
“Θα πρέπει να προχωρήσουμε
σε γενικές συνελεύσεις, να ορι-
στούν άμεσα οι ημερομηνίες
έναρξης των κινητοποιήσεων
και να συντονιστούμε με άλ-
λους κλάδους που βγαίνουν και
παλεύουν. Εξάλλου δεν είμα-
στε οι μόνοι που διεκδικούμε
προσλήψεις και ΣΣΕ και είμα-
στε ένας χώρος εργαζομένων
με μεγάλη παράδοση σε κινη-
τοποιήσεις. Ο δρόμος του
απεργιακού αγώνα και του συν-
τονισμού είναι αυτός που μπο-
ρεί να φέρει την ικανοποίηση
των διεκδικήσεών μας” συνέχι-
σε. 

Τα μνημεία είναι
δημόσια περιουσία

«Τ
α μνημεία προστα-
τεύονται από το Σύν-
ταγμα και αποτελούν

de facto ακίνητη περιουσία του
δημοσίου, εκτός κάθε συναλ-
λαγής» τονίζει σε ανακοίνωσή
του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρ-
χαιολόγων καταγγέλλοντας την
επιχειρούμενη εκχώρηση της
διαχείρισης όλων των μνημεί-
ων, αρχαίων και νεώτερων στην
«Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου
Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.)» με αφορμή
τη δημοσιοποίηση καταλόγου
των μνημείων που υπάγονται
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χα-
νίων. 

«Το πραγματικό σκάνδαλο εί-
ναι η ίδια η λειτουργία του
Υπερταμείου» τονίζει σε σχετι-
κή ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ: «Εδώ και μια βδομάδα
προσπαθεί η κυβέρνηση να
απαντήσει γιατί παρέδωσε όλη
την ακίνητη περιουσία του δη-
μοσίου, μεταξύ αυτών αρχαι-
ολογικούς χώρους και μνημεία
όπως την Κνωσσό και τον Λευ-
κό Πύργο, στο Υπερταμείο, με
πράξη του Κυβερνητικού Συμ-
βουλίου Οικονομικής Πολιτικής
και την υπογραφή του Υπουρ-
γού Οικονομικών Ε. Τσακαλώ-
του. 

Το πόση αξία είχαν οι “εξαι-

ρέσεις” των αρχαιολογικών χώ-
ρων, των αιγιαλών και των πε-
ριοχών Natura, που συμπεριέ-
λαβαν στον νόμο για να χρυσώ-
σουν το χάπι, γίνεται σαφές
τώρα που δημοσιοποιήθηκε η
λίστα που ετοίμασε το ίδιο το
Υπερταμείο και αποδέχτηκε η
κυβέρνηση. Πίσω από τις αγω-
νιώδεις προσπάθειες της κυ-
βέρνησης, τώρα που πιάστηκε
με τη “γίδα στην πλάτη”, να
πείσει ότι θα εφαρμοστούν οι
εξαιρέσεις, δεν μπορεί να κρυ-
φτεί η ουσία: ότι χιλιάδες ακί-
νητα του δημόσιου, χιλιάδες
εκτάσεις που έχουν δημόσια
χρήση, πάρκα, αιγιαλοί, ακόμη
και δάση, θα “αποχαρακτηρι-
στούν” και θα αποδοθούν για
“αξιοποίηση” μέσω του Υπερ-
ταμείου μόλις βρεθεί υποψή-
φιος αγοραστής (ή «ενοικια-
στής για 99 χρόνια», για να εί-
μαστε… ακριβείς). Κάθε στρέμ-
μα δημόσιας περιουσίας περνά
στον έλεγχο του Υπερταμείου
και τα έσοδα από την ιδιωτικο-
ποίησή του θα εξυπηρετούν το
απεχθές δήθεν “δημόσιο” χρέ-
ος.

Η δημόσια περιουσία είναι
ζήτημα όλου του εργαζόμενου
λαού που πρέπει να την υπερα-
σπιστεί με αγώνες».

Φεστιβάλ 
για το ’68 στον
Χορτιάτη

«Μ
ετά την κλήση σε απολογία
του Παν. Λαφαζάνη από το
αμαρτωλό “Τμήμα Προστα-

σίας του Κράτους και του Δημοκρατι-
κού Πολιτεύματος” για κατηγορίες που
αφορούν το μισό ποινικό κώδικα, σε
διάστημα ολίγον ημερών εστάλη στο
Παν. Λαφαζάνη νέα κλήση σε απολογία
για ενδεχόμενη δίωξη από την Εισαγγε-
λία Πλημμελειοδικών που αφορά παρά-
βαση των άρθρων 334 παρ. 3 και 396
του Ποινικού Κώδικα που αφορούν το
αδίκημα της Διατάραξης της κοινής ει-
ρήνης (Ιδιώνυμο) και το αδίκημα της
παρακώλυσης συναγωνισμού», αναφέ-
ρει η ιστοσελίδα Iskra, στις 2/10.

Ήδη σε ανακοίνωσή της για την πρώ-

τη κλήση η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατήγγειλε «την
προκλητική αντιδημοκρατική ενέργεια
να κληθεί σε απολογία ο γραμματέας
της ΛΑΕ Παναγιώτης Λαφαζάνης…
Πρόκειται για αντιδημοκρατική πρόκλη-
ση με σαφή κυβερνητική ευθύνη που
στοχοποιεί την πολιτική δράση, τη στή-
ριξη του κινήματος κατά των πλειστη-
ριασμών, την λαϊκή αλληλεγγύη. Είναι
ένα ακόμα επεισόδιο στην αλυσίδα των
τρομοκρατικών διώξεων με στόχο την
επιβολή του φόβου και την υλοποίηση
της μνημονιακής δέσμευσης για κατα-
σχέσεις λαϊκής κατοικίας και περιου-
σίας. Δεν θα περάσουν οι κυβερνητικές
εκφοβιστικές μεθοδεύσεις. Να απαλλα-
γεί ο Παναγιώτης Λαφαζάνης από κάθε
κατηγορία».

Nέα κλήση σε απολογία 
στον Π. Λαφαζάνη

Σ
ε στάση εργασίας τις 3 τελευταίες
σχολικές ώρες (και τις 3 πρώτες
για τα απογευματινά σχολεία) κα-

λούν οι ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, την Παρασκευή
5 Οκτώβρη, με κύριο αίτημα τους μαζι-
κούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών
σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση. 

Συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν
στη 1μμ στο Υπουργείο Παιδείας στην
Αθήνα, στο Αγ.Βενιζέλου στη Θεσσαλο-
νίκη και έξω από τις ΠΔΕ και ΔΔΕ στις
υπόλοιπες πόλεις. Η επιλογή της ημέρας
δεν είναι τυχαία καθώς έχει οριστεί ως
παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών.

“Σήμερα παραμένουν ανοιχτά όλα τα
κύρια ζητήματα στην εκπαίδευση (δαπά-
νες, διορισμοί, δικαιώματα αναπληρω-
τών, μισθοί, ωράριο, κ.ά.). Οι διορισμοί
μόνιμων εκπαιδευτικών είναι επιτακτική
ανάγκη για την άμεση κάλυψη των διαπι-
στωμένων αναγκών της εκπαίδευσης. Οι
δε αναπληρωτές συνεχίζουν να περιπλα-
νώνται στις εσχατιές της Ελλάδας μέ-
νοντας ακόμα και δίχως την πανάκριβη
στέγη”, υπογραμμίζει η ΟΛΜΕ σε ανα-
κοίνωσή της.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Στάση
εργασίας 5/10

Απεργίες υψηλού κόστους 
στην Ryanair

Νέα από τους χώρους

28/9, Απεργοί της Ryanair διεκδικούν τα δικαιώματά τους



Τ
ην άνοιξη και το καλοκαίρι του
1968 η Λατινική Αμερική συγ-
κλονιζόταν από μαζικά κινήμα-

τα φοιτητών και εργατών. Στην Βρα-
ζιλία, την Ουρουγουάη, την Βενε-
ζουέλα, την Αργεντινή, φοιτητές και
φοιτήτριες έκαναν καταλήψεις και
διαδηλώσεις για να διεκδικήσουν
πολιτικές και ακαδημαϊκές ελευθε-
ρίες, χρηματοδότηση και σπάσιμο
των ταξικών φραγμών. Συχνά, οι κι-
νητοποιήσεις τους κέρδιζαν την
συμπαράσταση έξω από τα πανεπι-
στήμια, ενώνονταν με εργατικούς
αγώνες. Και παντού αντιμετώπιζαν
την καταστολή. 

Το κίνημα στο Μεξικό, ωστόσο,
έχει πάρει εμβληματικές διαστάσεις.
Τον Οκτώβρη του 1968, η πρω-
τεύουσά του θα φιλοξενούσε τους
Ολυμπιακούς Αγώνες. Λίγες μέρες
πριν την έναρξή τους, στις 2 του
Οκτώβρη, χιλιάδες φοιτητές και μα-
θητές διαδήλωναν στην Πλατεία των
Τριών Πολιτισμών, στη συνοικία του
Τλατελόλκο της Πόλης του Μεξικού.
Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν η
«σφαγή του Τλατελόλκο», όπως
έμεινε στην ιστορία. 

Η λέξη «σφαγή» είναι ακριβής. Την
πλατεία την είχαν περικυκλώσει χι-
λιάδες στρατιώτες, με άρματα μά-
χης και οχήματα μεταφοράς προσω-
πικού. Ένα άλλο τμήμα, το περίφη-
μο «τάγμα Ολύμπια» που ήταν επι-
φορτισμένο με την «ασφάλεια» της
Ολυμπιάδας, είχε καταλάβει τα γρα-
φεία του Κεντρικού Απεργιακού
Συμβούλιου των φοιτητών. Στις 6 και
10 το απόγευμα, ένα ελικόπτερο
έδωσε το σύνθημα για την έναρξη
της επίθεσης ρίχνοντας μια φωτοβο-
λίδα πάνω από την πλατεία. 

Τα αυτόματα όπλα και τα πολυβό-
λα των τανκς άνοιξαν πυρ. Ο κόσμος
και οι περαστικοί που προσπαθού-
σαν να διαφύγουν στους γύρω δρό-
μους έπεφταν πάνω στα μπλόκα του
στρατού που τους απωθούσαν, το
ίδιο έγινε και με όσους προσπάθη-
σαν να κατευθυνθούν στα γραφεία
της Απεργιακής Επιτροπής. Ελικό-
πτερα έριχναν φωτοβολίδες για να
φωτίσουν το δρόμο των στρατιωτών
που έκαναν τις τελικές τους επιθέ-
σεις εφ’ όπλου λόγχη. 

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ότι
οι στρατιώτες δέχτηκαν πυρά από
ελεύθερους σκοπευτές. Οι μόνοι
ελεύθεροι σκοπευτές που υπήρξαν
εκείνη τη νύχτα ήταν του στρατού
στα κτήρια γύρω από την πλατεία
και σε άλλα σημεία της πόλης. Αρχι-
κά ανακοινώθηκε επίσημα ότι οι νε-
κροί ήταν 30. Η αμερικάνικη πρε-
σβεία σε εμπιστευτικές αναφορές
της μιλούσε για εκατό. Η βρετανική
εφημερίδα Γκάρντιαν ανέβασε τον
αριθμό των δολοφονημένων σε 325,
που μοιάζει να είναι πιο κοντά στην
αλήθεια. 

Όμως, κανένας δεν ξέρει στην
πραγματικότητα με ακρίβεια τον
αριθμό των νεκρών που σίγουρα
ήταν εκατοντάδες. Χρειάστηκε να

φτάσει το 1998 για να βγάλει πόρι-
σμα μια κοινοβουλευτική επιτροπή
και να ονομάσει σαν υπεύθυνο τον
Λουίς Ετσεβαρία, τότε υπουργό
Εσωτερικών που αργότερα έγινε και
πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το
2002 ο Ετσεβαρία απαλλάχτηκε στη
δίκη που έγινε λόγω «έλλειψης απο-
δεικτικών στοιχείων». 

Η σφαγή, συνοδεύτηκε με ένα μα-
ζικό κύμα συλλήψεων: μόνο την ίδια
νύχτα έφτασαν τις 1.500 και συνεχί-
στηκαν τις επόμενες μέρες. Η Ολυμ-
πιάδα διεξήχθη χωρίς τις «ενοχλητι-
κές» φωνές των διαδηλωτών. 

Καλοκαίρι

Το κίνημα είχε βγει ορμητικά στο
προσκήνιο από τα τέλη του Ιούλη.
Στις 23 του μήνα η αστυνομία είχε ει-
σβάλει σε ένα τμήμα του Πολυτεχνι-
κού Ινστιτούτου (ΙΡΝ) και είχε ξυλο-
κοπήσει άγρια φοιτητές, καθηγητές
και υπαλλήλους. Στις 26 του Ιούλη
μια μεγάλη και οργισμένη φοιτητική
και μαθητική διαδήλωση βγήκε
στους δρόμους της πρωτεύουσας
για να καταγγείλει την αστυνομική
βία. Η μέρα είχε και ένα συμβολισμό.
Στις 26 Ιούλη του 1953 ο Φιντέλ Κά-
στρο και οι σύντροφοί του είχαν επι-
τεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο, την
Μονκάδα, στην Αβάνα της Κούβας.
Οι οργανώσεις και τα κόμματα της
μεξικάνικης Αριστεράς μαζί με πολ-
λούς φοιτητές του Εθνικού Αυτόνο-
μου Πανεπιστήμιου του Μεξικού
(UNAM) τίμησαν την επέτειο με μια
άλλη συγκέντρωση. Προσπάθησαν
να ενωθούν με τους άλλους φοιτη-
τές που διαδήλωναν όταν έμαθαν ότι
η αστυνομία έχει αρχίσει να τους
χτυπάει. Ο απολογισμός των επιθέ-
σεων της αστυνομίας ήταν εφτά νε-
κροί και δεκάδες τραυματίες. 

Τα πανεπιστήμια πήραν φωτιά. Οι
καταλήψεις οργανώνονταν η μια με-

τά την άλλη. 150 χιλιάδες φοιτητές
και φοιτήτριες είχαν καταλάβει τις
σχολές τους έχοντας την στήριξη
ενός μεγάλου μέρους των διδασκόν-
των, ακόμα και του πρύτανη του
UNAM. Σύντομα, σε λιγότερο από
δέκα μέρες, απέκτησε και την οργα-
νωμένη του μορφή. Σε πολύωρες
γενικές συνελεύσεις ανά σχολή ή
τμήμα εκλέγανε αντιπροσώπους για
το Κεντρικό Απεργιακό Συμβούλιο
(CΝΗ), το συντονιστικό των καταλή-
ψεων και του κινήματος. Αυτό το
Συμβούλιο διατύπωσε τα βασικά αι-
τήματα του κινήματος. Να απελευ-
θερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι,
ανάμεσά τους εκατοντάδες σιδηρο-
δρομικοί που παρέμεναν στις φυλα-
κές μετά τη μεγάλη απεργία του
1959. Να διαλυθούν οι «γκραναντέ-
ρος» ένα ειδικό σώμα της αστυνο-
μίας. Να καταργηθεί το αδίκημα της
«υπονόμευσης των κοινωνικών
ηθών», με βάση το οποίο διώκονταν
εκατοντάδες αγωνιστές/τριες. Να
περιοριστούν οι εξουσίες του στρα-
τού. Να αποζημιωθούν οι οικογένει-
ες των θυμάτων της κρατικής βίας
και να καταδικαστούν οι ηθικοί και
φυσικοί αυτουργοί. 

Το CΝΗ πρόβαλε και ένα άλλο αί-
τημα. Ο διάλογος για όλα τα ζητή-
ματα να γίνει δημόσια ανάμεσα στην
κυβέρνηση και τους φοιτητές, όχι πί-
σω από κλειστές πόρτες και παρα-
σκηνιακά. Μέχρι τότε το καθεστώς
αντιμετώπιζε με δυο τρόπους τα κι-
νήματα που ξεσπούσαν. Με την
ανοιχτή καταστολή και με την εξαγο-
ρά των ηγεσιών, την ενσωμάτωσή
τους στους ποικίλους μηχανισμούς
του. Με τα αιτήματά του το κίνημα
αμφισβητούσε και τους δυο. 

Παράλληλα με τα «κεντρικά» αιτή-
ματα, ένα ποτάμι πρωτοβουλιών ξε-
χυνόταν από τις κατειλημμένες σχο-
λές, και πλημμύριζε κάθε σημείο της

πρωτεύουσας, από το Ζόκαλο (την
Πλατεία Συντάγματος) στο κέντρο
που μέχρι τότε γέμιζε μόνο από τις
τελετές και παρελάσεις του καθε-
στώτος, μέχρι τις πιο απομακρυσμέ-
νες φτωχογειτονιές. Η ψυχή κι ο φο-
ρέας αυτών των πρωτοβουλιών ήταν
οι μπριγκάδας πολίτικας, ομάδες
φοιτητών και φοιτητριών που μοίρα-
ζαν προκηρύξεις, έγραφαν συνθή-
ματα, οργάνωναν «πεταχτές» συγ-
κεντρώσεις, απέκλειαν δρόμους και
συγκέντρωναν χρήματα, τρόφιμα και
άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τις
καταλήψεις. 

Στις 13 του Σεπτέμβρη, το κίνημα
έδειξε το εύρος και τη δυναμική του
με μια γιγάντια διαδήλωση 250 χιλιά-
δων στο κέντρο της πόλης. Πέντε
μέρες μετά, η κυβέρνηση έστειλε το
στρατό να εκκενώσει σχολές του
UNAM. Στις 23 Σεπτέμβρη ήρθε η
σειρά του ΙΡΝ. Η εισβολή του στρα-
τού, με την ενίσχυση ακόμα και
τανκ, πυροδότησε μια σύγκρουση
που κράτησε περισσότερο από έξι
ώρες. Η «μάχη του Κάσκο ντε Σάντο
Τομάς» -από την περιοχή που βρί-
σκεται το ΙΡΝ- ήταν ο πρόλογος της
σφαγής του Τλατελόλκο. 

Ρίζες

Το κίνημα που συγκλόνισε το Μεξι-
κό το 1968 δεν έπεσε από τον ουρα-
νό. Προφανώς, ο γαλλικός Μάης είχε
παίξει καταλυτικό ρόλο. Τα νέα από
τις συγκρούσεις, τις καταλήψεις και
την γενική απεργία στην Γαλλία, εί-
χαν πάρει μεγάλη κάλυψη από τον
μεξικάνικο τύπο και για τη μεξικάνικη
αριστερά είχαν γίνει κάλεσμα σε
δράση. Όμως, οι ρίζες της έκρηξης
πήγαιναν αρκετά χρόνια πίσω. 

Το Μεξικό διέφερε από άλλες χώ-
ρες της Λατινικής Αμερικής από το
γεγονός ότι την εξουσία την ασκού-
σε ένα καθεστώς που αντλούσε τη

νομιμοποίησή του από τη Μεξικάνι-
κη Επανάσταση του 1910-1917. Στη
δεκαετία του ’30 αυτό το καθεστώς
προχώρησε σε ένα ευρύ πρόγραμμα
εθνικοποιήσεων, ανάμεσά τους και
τις αμερικάνικες και αγγλικές εται-
ρείες πετρελαίου, και αγροτικής με-
ταρρύθμισης. Ήταν η πρώτη χώρα
που έστειλε στρατιωτική βοήθεια
στην Δημοκρατική Ισπανία το 1936
και η μοναδική που παραχώρησε πο-
λιτικό άσυλο στον Τρότσκι. 

Όμως, το καθεστώς του Θεσμικού
Επαναστατικού Κόμματος (PRI) εξα-
σφάλιζε στην ουσία τα συμφέροντα
του μεξικάνικου καπιταλισμού, μιας
άρχουσας τάξης που πλούτιζε έστω
κι αν το κράτος έπαιζε κεντρικό ρό-
λο στην οικονομία. Στις δεκαετίες
του ’40 και του ’50, ακόμα και η ρη-
τορική του καθεστώτος πήρε πιο
συντηρητική στροφή, και σαφώς αν-
τικομμουνιστική. Τα συνδικάτα, οι
φοιτητικές και αγροτικές οργανώ-
σεις ήταν στενά ελεγχόμενες από το
καθεστώς. 

Το Μεξικό ζούσε, στη δεκαετία
του ’50 και του ’60, το δικό του «οι-
κονομικό θαύμα» και η Πόλη του Με-
ξικού γινόταν μια μεγάλη πόλη εκα-
τομμυρίων, βιομηχανικό κέντρο και
πολιτιστική πρωτεύουσα. Εκεί έβρι-
σκαν καταφύγιο και «χώρο» από εκ-
προσώπους της γενιάς των μπήτνικ
όπως ο Άλεν Γκίνσμπεργκ και ο Τζακ
Κέρουακ, μέχρι επαναστάτες όπως
ο Φιντέλ Κάστρο και ο Τσε Γκεβάρα.

Όμως, σε αυτές τις συνθήκες δια-
μορφωνόταν και μια νέα γενιά αμφι-
σβήτησης. Το 1959 μια μεγάλη
απεργία των σιδηροδρομικών, οργα-
νωμένη από αγωνιστές της αριστε-
ράς που είχαν πάρει την πλειοψηφία
στο συνδικάτο, μετά από αρχικές
επιτυχίες συνάντησε την άγρια κα-
ταστολή από το κράτος. Δέκα χιλιά-
δες απεργοί απολύθηκαν και συνε-
λήφθησαν. Εκατοντάδες αγωνιστές
έφυγαν από το ΚΚ του Μεξικού, που
δεν στήριξε την «τυχοδιωκτική»
απεργία, για να τροφοδοτήσουν ορ-
γανώσεις και κινήσεις της «νέας αρι-
στεράς». 

Το κίνημα του 1968 ήταν προϊόν
όλων αυτών των διεργασιών. Η κα-
ταστολή του, που εγκαινίασε το
«Βρώμικο Πόλεμο» του καθεστώτος
ενάντια στην αριστερά τα επόμενα
χρόνια, το φρενάρισε προσωρινά. Οι
Ολυμπιακοί έγιναν χωρίς τις φωνές
των διαδηλωτών. 

Βέβαια, το παγκόσμιο κίνημα έκα-
νε αισθητή την παρουσία του όταν
οι δυο αφροαμερικάνοι αθλητές, ο
Τόμι Σμιθ και ο Τζον Κάρλος, χαιρέ-
τισαν με την υψωμένη γροθιά των
Μαύρων Πανθήρων αρνούμενοι να
κοιτάξουν τη σημαία των ΗΠΑ. Στο
ίδιο το Μεξικό το κίνημα θα ξανά-
παιρνε φόρα από το 1969 και μετά
και μαζί του θα ξαναγεννιόταν η Αρι-
στερά που συνεχίζει να δίνει μάχες
μέχρι σήμερα.  

Λέανδρος Μπόλαρης

3 Οκτώβρη 2018, Νο 1343Ιστορία

Μεξικό 1968
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ΠΕΜΠΤΗ 4/10
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/10
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ “Τζάντε” Πετρουπό-
λεως 7.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραΐσκου 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών
6.30μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φε-
ραίου 6μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/10
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λα-
ρίσης 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 11.30πμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος (Γερμανός)
11.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Πεζόδρομος Γεωργάκη
Ολυμπίου 12μες
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Market In Μεταξουργείο
11.30πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης
12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ματζαγριωτάκη και Θη-
σέως 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας
(Public) 11.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα
11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία
11.30πμμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 11.30πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας
11.30πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου
11.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης
11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική
πλατεία 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε
11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι”
12μες.
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 12μεσ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη
11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου
11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρ-
τίου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μίνωος 10.30πμ - Πλα-
τεία Αγοράς 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέ-
λου 12μες

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε τη διεθνή αντιφασιστική
συνάντηση της 13 Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7.30μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη «μεταμνημο-
νιακή» περίοδο
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 καφέ Wake & Bake 7μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη «μεταμνημο-
νιακή» περίοδο
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου 

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
13 Οκτώβρη - Διεθνής αντιφασιστική μάχη 
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 στέκι 8μμ
13 Οκτώβρη - Διεθνής αντιφασιστική μάχη 
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 Θόλος 7μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη «μεταμνημο-
νιακή» περίοδο
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 γρ. δημοτικού σχήματος
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Μέγαρο Πάνθεον 7.30μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη «μεταμνημο-
νιακή» περίοδο
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 καφέ Ποέτα 8.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Βάσω Νικολίτσα

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 ΕΔΟΘ 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 καφέ Άνεμος 6μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’
ορ.) 7μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Πλ.Τερψιθέας) 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 καφέ «6» 7μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 καφέ «6» 7μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Πόλεμος και επανάσταση στα Βαλκάνια
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 καφέ Κρίκος 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Μάνθος Ασλανίδης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/10 καφέ Τζέγκα 7μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη «μεταμνημο-
νιακή» περίοδο
Ομιλήτρια: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/10 καφέ Λούπα 8μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη «μεταμνημο-
νιακή» περίοδο
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 4/10 καφέ Pure 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/10 δημαρχείο 7.30μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη «μεταμνημο-
νιακή» περίοδο
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 4/10 Goody’s 8μμ
Η στυγερή δολοφονία του Ζακ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 4/10 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου, Κισσάβου 11, 7μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλητής: Θανάσης Βύνιας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου, Κισσάβου 11, 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Ευθύμης Σταθόγιαννης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 4/10 Πολύκεντρο Νεολαίας
7.30μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 4/10 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη «μεταμνημο-
νιακή» περίοδο
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/10 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/10 καφέ Ζωή 8μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/10 καφέ Κομπόης 6.30μμ
Αντίσταση στο σχολείο της αγοράς
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 Βενέτης 8μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Μαρξισμός και ψυχική υγεία
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 καφέ Βαβέλ 8μμ
Καπιταλισμός και επιστήμη
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ντόναλντ Τραμπ – Η σήψη της κυρίαρχης
τάξης
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10 καφέ 1968 (στοά Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Τα εργατικά συμβούλια στη Δύση
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

Στις σχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/10 αίθ. 313, 2.30μμ
Οι αγώνες και η αριστερά στη «μεταμνημο-
νιακή» περίοδο
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά -
ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού -
το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι -
νω νία απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ -
λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημι-
ουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες πάρουν
συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον έλεγ χο
όλου του κοι νω νι κού πλού του και προ -
γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη
δια νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες
ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα -
τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι -
κός δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή. Tο
κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η
δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά τος λει -
τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή

τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος,
στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία,
στα συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους
χώρους δου λε ι άς και στην εργα τι κή πο-
λι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO όχι "σοσια λι σμό σε μια
χώ ρα" ή "σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ -
μα τα"

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι
ακό μα και μια νικη φό ρα εργα τι κή
σοσια λι στι κή επα νά στα ση όπως ο
Oκτώ βρης του 1917 δεν μπο ρεί να επι -
βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε στώ τα
της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του στα -
λι νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα -
το λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι -
σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή
ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον κό-
σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή
σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε -
ρω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται

στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα -
μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε -
ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής
τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη Nέα
Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί νο
ως το Σάο Πά ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων
που απει λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα -
πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά -
ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη -
νες και Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των
μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο -
νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης των
μετα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε -
ρώ σει τον εαυ τό της και όλους τους κα-
τα πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της
δρά ση. Για να κερ δη θούν όλα τα κομ -
μά τια της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι
απα ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο

ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα
επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό
κόμ μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί -
θει τους εργά τες για την επα να στα τι κή
προ ο πτι κή παρεμ βαί νο ντας στους μαζι -
κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά -
θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης,
απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Πα λεύ ου με για
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Τετάρτη 3/10

Ν.ΣΜΥΡΝΗ

Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ

AΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

Συνεργατικό καφενείο Πε-

ριμπανού (Χατζιδακη 9) 7μμ

Συνδιοργάνωση ΚΕΕΡΦΑ Πα-

τήσια-Γαλάτσι-Κυψέλη με

Περιμπανού

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

Ορίζοντες 7μμ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΡΤΟΠΕΝ 7.30μμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

Αίθουσα Δημοτικού Συμβου-

λίου 7.30μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ιατρικός Σύλλογος 7μμ

Ομιλητές: Μαρία Ανδρέου,

ΚΕΕΡΦΑ, Θανάσης Διαβολά-

κης, Δ.Σ. ΟΙΕΛΕ, Σωτήρης

Αλεξόπουλος, Παμπειραϊκή

Πρωτοβουλία

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

καφέ Τυφλόμυγα 7μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Παιδαγωγικό Αθήνας (Ναυα-

ρίνου 13) 7μμ

Πέμπτη 4/10

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Πολυδύναμο Κέντρο (Πανόρ-

μου 59) 7μμ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΚΑΠΗ 6.30μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ

καφέ Βαβέλ 7.30μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Δημαρχείο 7μμ

Ομιλητές: Μαρία Γεωργα-

ρίου, Δ.Σ. ΕΛΜΕ Κορυδαλ-

λού, Μιχάλης Πέππας,

ΚΕΕΡΦΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

καφέ 1968 7μμ

ΞΑΝΘΗ

Εργατικό Κέντρο 7μμ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΤ

γραφεία ΠΟΣΠΕΡΤ 1μμ

ΒΟΛΟΣ

Θόλος 2μμ

Παρασκευή 5/10

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Πολιτιστικός Σύλλογος “Ο

Ιλισός” (Βακχυλίδου 20-22)

7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

Στέκι Δασκάλων 8μμ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Αίθουσα Προβολών ΣΓΤΚΣ

1μμ

Σάββατο 6/10

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Cinemarian 6.30μμ

Δευτέρα 8/10

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

Πνευματικό Κέντρο Αίθουσα

Πλειάδες (Γρηγορίου Λαμ-
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Οργανώνουμε την Πανελλαδική Συνέλευση 
και Διεθνή Συνάντηση στις 13 Οκτώβρη 

Βιντεοπροβολές από την πορεία και συναυλία 15/9 Η
ετήσια συνδιάσκεψη των Τόρηδων,
των βρετανών συντηρητικών, οργανώ-
θηκε στο Μπέρμιγχαμ τις πρώτες μέ-

ρες του Οκτώβρη, και η κρίση ξεχείλιζε από
πόρτες και παράθυρα. Οι διάφορες πτέρυγες
νεοφιλελεύθερων, ρατσιστών, ευρωφάγων,
νοσταλγών της Αυτοκρατορίας, θαυμαστών
του Τραμπ κλπ δεν έχασαν ευκαιρία για αλλη-
λομαχαιρώματα από το βήμα του συνεδρίου,
στους διαδρόμους, στα κανάλια και στις στή-
λες των εφημερίδων.

Την ώρα που γράφουμε αυτό το άρθρο δεν
είχε κάνει την ομιλία της ούτε η Τερέζα Μέι,
ούτε ο Μπόρις Τζόνσον, υπουργός Εξωτερι-
κών μέχρι πριν από τρεις μήνες, αλλά οι δημο-
σιογράφοι προανήγγειλαν κορύφωση της αν-
τιπαράθεσης. Το Μπρέξιτ έχει τρελάνει τη
βρετανική δεξιά. Κρατιέται ενωμένη οριακά
μόνο επειδή έχει την κυβέρνηση και η Μέι συ-
σπειρώνει ό,τι συσπειρώνει γιατί όλοι φοβούν-
ται ότι σε περίπτωση που πέσει θα είναι εντε-
λώς αδύνατο να συνενωθούν τα συντρίμμια. Η
κατάστασή τους είναι άνευ προηγουμένου. Εί-
ναι το κατεξοχήν κόμμα της άρχουσας τάξης
και έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν την έξο-
δο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
την ώρα που η ίδια η άρχουσα τάξη βλέπει με
τρόμο την προοπτική να χάσει όλα τα προνό-
μια που της εξασφάλιζε η συμμετοχή στο ευ-
ρωπαϊκό κλαμπ.

Πλησιάζει η ημερομηνία κλειδί, 29 Μάρτη.
Αν μέχρι τότε δεν έχουν συμφωνηθεί οι όροι
εξόδου ανάμεσα στην ΕΕ και τη Βρετανία, η
Βρετανία πετιέται έξω και της κλείνουν και την
πόρτα στη μούρη. Η Μέι προσπαθεί να διαχει-
ριστεί με τις Βρυξέλλες όρους που θα συμφέ-
ρουν και τον βρετανικό καπιταλισμό, αλλά θα
κρατήσουν και ζωντανό το κόμμα της, όμως
δεν υπάρχει ισορροπία. Λίγο περισσότερο
κλειστά σύνορα από εδώ για να ικανοποι-
ηθούν οι ρατσιστές, λίγο περισσότερη πρό-
σβαση στις αγορές από εκεί. Όμως η ΕΕ δεν
δίνει χωρίς να πάρει. Και η Μέι θα πρέπει να
περάσει τη συμφωνία από το Κοινοβούλιο.
Πώς θα το καταφέρει με μια κοινοβουλευτική
ομάδα τόσο διασπασμένη; 

Η πτέρυγα υπέρ του σκληρού Μπρέξιτ απει-
λεί να τινάξει στον αέρα οποιαδήποτε συμφω-
νία που αποδέχεται όρους της ΕΕ. Η Μέι προ-
σπαθεί να τους πείσει λέγοντας ότι αν δεν κά-
νουν κάποιο βήμα πίσω τώρα, η 29 Μάρτη θα
σημάνει αποδοχή όλων των όρων της ΕΕ. Από
την άλλη, η πτέρυγα που θέλει να ακυρωθεί
το Μπρέξιτ φωνάζει ότι ο βρετανικός καπιταλι-
σμός βγαίνει χαμένος σε κάθε περίπτωση. Η
Μέι τους καλεί να αποδεχθούν την πραγματι-
κότητα και να τη στηρίξουν, γιατί σε αντίθετη
περίπτωση θα πάρει κεφάλι το σκληρό Μπρέ-
ξιτ.

Η κατάσταση περιπλέκεται γιατί, παρά τις
ασταμάτητες προσπάθειες, δεν υπάρχει στη
Βρετανία κεντρώο κόμμα που θα έπαιζε το ρό-
λο της γέφυρας με τους φιλοευρωπαίους της
Δεξιάς, ώστε να απομονωθούν οι “ακραίοι”. Οι
εφημερίδες άρχισαν να ονειρεύονται ακόμη
και επιστροφή του Τόνι Μπλερ στο προσκήνιο
για να σώσει την κατάσταση, αλλά μετά ξύ-
πνησαν. Η πολιτική κατάσταση στη Βρετανία
πολώνεται, δεν αναζητά ένα “καινούργιο κέν-

τρο”. Ο Τζέρεμι Κόρμπιν κάνει συνεχείς υπο-
χωρήσεις προς τη δεξιά πτέρυγα του Εργατι-
κού Κόμματος, αλλά στη Συνδιάσκεψη του
Κόμματος δεν έγινε δεκτή καμπάνια για εκβια-
στική επανάληψη του δημοψηφίσματος.

Χαστούκι

Έτσι για την ΕΕ, όλος ο χρόνος και η ενέρ-
γεια για να βρεθεί μια ισορροπία με τη Μέι
μπορεί να καταλήξει σε παταγώδη αποτυχία.
Είτε να ακυρωθεί από τα αποδυτήρια, είτε να
ηττηθεί στο κοινοβούλιο και να βρεθεί η Βρε-
τανία μπροστά σε εθνικές εκλογές την ώρα
που μετράει ανάποδα ο χρόνος του Μπρέξιτ
και με το Συντηρητικό Κόμμα πολυδιασπασμέ-
νο και χωρίς πρόγραμμα. Θα ήταν μια δεύτε-
ρη πολιτική ήττα μετά το ξεγυρισμένο χα-
στούκι του δημοψηφίσματος το 2016. 

Οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς λένε ότι ο δρόμος
προς μια αναδιαπραγμάτευση της συμφωνίας
πριν ή μετά τις εκλογές είναι κλειστός: “η ΕΕ
θα μπορούσε να αναφέρει πολλούς πρακτι-
κούς λόγους για να αρνηθεί τις αναθεωρή-
σεις: δεν θα υπάρχει χρόνος πριν από τις 29
Μάρτη, ενώ η Γαλλία και η Γερμανία θα πουν
ότι ήδη έχουν κάνει όσα βήματα προς τα πίσω
μπορούσαν. Αλλά το μεγαλύτερο εμπόδιο
μάλλον είναι πολιτικό. Θα ήταν δύσκολο να
αλλάξει η συμφωνία με στόχο να βρεθεί πλει-
οψηφία στο Κοινοβούλιο, μιας και κάθε αλλα-
γή μπορεί να αποξενώσει άλλα μεγάλα τμήμα-
τα του εκλογικού σώματος”.

Για την εργατική τάξη δεν υπάρχει δίλημμα
μαλακό ή σκληρό Μπρέξιτ. Η ΕΕ είναι κλαμπ
των ισχυρών και των ρατσιστών ανεξάρτητα
από τις πινελιές σε κάθε επιμέρους συμφωνία.

Οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες δεν
γίνονται για τα συμφέροντα των απλών αν-
θρώπων, αλλά για το πολιτικό προφίλ των
Συντηρητικών και τα συμφέροντα του Σίτι. Η
μάχη για να μην σηκώσουν κεφάλι οι φασί-
στες και οι ρατσιστές μέσα σε αυτές τις συν-
θήκες κρίσης δίνεται στους δρόμους. Στις 13
του Οκτώβρη στο Λονδίνο οργανώνεται απάν-
τηση σε ισλαμοφοβική παρέλαση που επιχει-
ρούν οι φασίστες μεταμφιεσμένοι σε “φίλους
του ποδοσφαίρου” και στις 17 Νοέμβρη ακο-
λουθεί το μεγάλο πανεθνικό ραντεβού ενάντια
στο ρατσισμό και το φασισμό. Αν ως τότε
έχουν φαγωθεί μεταξύ τους οι Συντηρητικοί,
τόσο το καλύτερο για τον κόσμο που παλεύει.

Ν.Λ.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

Βαθαίνει η πολιτική κρίση
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ΛΟΡΑΝ ΚΑΝΤΕ
Το Ατελιέ 

Η
Λα Σιοτά είναι μια μικρή πόλη κοντά στη
Μασσαλία που είχε γνωρίσει καλύτερες μέ-
ρες στο παρελθόν. Φιλοξενούσε τα ομώνυ-

μα ναυπηγεία που στην ακμή τους απασχολούσαν
περισσότερους από πέντε χιλιάδες εργάτες και
ήταν το κέντρο της περιοχής μέχρι το 1988 που
έβαλαν οριστικά λουκέτο. Η ιστορική εργατούπολη
είναι σήμερα ένα παρηκμασμένο λιμάνι για πολυτε-
λή γιοτ. Εκεί εκτυλίσσεται η νέα ταινία του Λοράν
Καντέ. Ο δημιουργός του «Ανάμεσα στους τοί-
χους» (2009) και του παλιότερου εξαιρετικού
«Ελεύθερος ωραρίου» επιστρέφει στο αγαπημένο
του θέμα σχετικά με τη σύγχρονη νεολαία στη Γαλ-
λία της κρίσης.

Στο επίκεντρο βάζει μια ομάδα εφήβων, οι οποίοι
επιλέχθηκαν να παρακολουθήσουν ένα καλοκαιρινό
σεμινάριο δημιουργικής γραφής με διδάσκουσα
μια γνωστή συγγραφέα. Κάτω από τις οδηγίες της,
η πολύχρωμη και πολυπολιτισμική ομάδα έχει να
συνθέσει ένα μυθιστόρημα που θα συνδέει τα μέλη
της ομάδας με την ιστορία της πόλης τους. Η ιδέα
ακούγεται ωραία, όμως η συνύπαρξη των διαφορε-
τικών χαρακτήρων κάτω από το φορτίο της φτώχει-
ας, της εγκατάλειψης και της ταξικότητας της πε-
ριοχής δεν είναι εύκολο να αποδώσει. Ένα κομμάτι
των μαθητών με επίκεντρο τα παιδιά μεταναστών
δεύτερης γενιάς «πιάνει» το νόημα και τροφοδοτεί
το σχέδιο με ιστορίες από τους γονείς και παππού-
δες τους, κάποιοι από τους οποίους είχαν συμμετέ-
χει στους εργατικούς αγώνες της πόλης. 

Σχέσεις

Αυτή είναι η μεγάλη και πολυπληθής εικόνα.
Υπάρχει ωστόσο και ο συγκρατημένος Αντουάν,
που αν και προέρχεται από το ίδιο φτωχή οικογέ-
νεια, δεν χάνει ευκαιρία για ρατσιστικά και ισλαμο-
φοβικά σχόλια, τα οποία αποκρούονται από τους
υπόλοιπους και με κάποιο τρόπο και από την φιλε-
λεύθερων αντιλήψεων συγγραφέα, χωρίς να κατα-
λήγουν πουθενά, απλά δυναμιτίζουν την συλλογική
προσπάθεια και τις σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της
ομάδας. 

Όπως και στο «Ανάμεσα στους τοίχους», ο Καντέ
παρακολουθεί από κοντά τους μαθητές και τους
διαλόγους τους, εδώ όμως στο κέντρο του βρίσκε-
ται ο κρυψύνους Αντουάν, για τον οποίο σταδιακά
μαθαίνουμε ότι έχει παρε-δώσε με έναν ακροδεξιό
λαϊκιστή πολιτικό και ομάδες που φλερτάρουν με
τα όπλα.

Ο Καντέ και ο συνεργάτης του Ρομπέν Καμπιγιό
που μας έδωσε πέρσι το «120 χτύποι το λεπτό»
έχουν στα χέρια τους ένα εκρηκτικό υλικό για την
άνοδο της ακροδεξιάς στη Γαλλία, ωστόσο προτι-
μούν στο δεύτερο μέρος της ταινίας να το κατευ-
θύνουν προς μια αστυνομικού τύπου πλοκή, ενώ η
δύναμή του βρίσκεται στο κοινωνικό και πολιτικό
στοιχείο.

Η ευρύτερη Μασσαλία υπήρξε στο παρελθόν όχι
μόνο καρδιά της γαλλικής εργατικής τάξης αλλά
και της αριστεράς. Το πέρασμά της στη δεξιά και
την άκρα δεξιά δεν ήταν αναπόφευκτο απότοκο
της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας, αλλά και
πολιτικών μαχών που δεν δόθηκαν ή δόθηκαν και
χάθηκαν. Η παιδεία μετράει, το ίδιο και η ιστορική
μνήμη την οποία σωστά θέλει να ζωντανέψει η ται-
νία, αλλά η Πολιτική (με κεφαλαίο Π) είναι το κλειδί
για τις απαντήσεις. Το «Ατελιέ» απλά θέτει τα καυ-
τά ερωτήματα.

Η
τελευταία ταινία του Σπάικ Λι εί-
ναι η πιο επίκαιρη και προκλητική
ταινία για τον ρατσισμό και τη

φασιστική απειλή στην Αμερική του
Τραμπ. Είναι επίσης καλογυρισμένη, με
σαρκαστική διάθεση και πολύ καλές ερ-
μηνείες. 

Το σενάριο βασίστηκε στην αληθινή
ιστορία του Ρον Στάλγουορθ, πρώτου
στην ιστορία μαύρου μπάτσου στο αστυ-
νομικό τμήμα του Κολοράντο Σπρινγκς
τη δεκαετία του ’70, ο οποίος κατάφερε
να παρεισφρήσει με επιτυχία στην τοπική
συμμορία της Κου Κλουξ Κλαν. Αυτό που
προκαλεί ωστόσο περισσότερο δεν είναι
η αστυνομική ιστορία, αλλά ο εύστοχος
ιστορικός παραλληλισμός με το σήμερα.
Με ατού το χιούμορ και την υπερβολή, ο
Σπάικ Λι φτιάχνει ένα εκρηκτικό αντιρα-
τσιστικό μείγμα που ταρακουνάει όχι μό-
νο τους ακτιβιστές του κινήματος αλλά
και κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο.

Η ταινία ξεκινά με τον νεαρό Στάλ-
γουορθ να αντιμετωπίζει τον καθημερινό
ρατσισμό στο αστυνομικό τμήμα μέσα
από τον ανοιχτό χλευασμό των συναδέλ-
φων του και τον κυνισμό των ανώτερων
αξιωματούχων, («αυτή είναι η αστυνομία,
και άμα σας αρέσει...»). Το αίτημά του να
περάσει στη μυστική αστυνομία αρχικά
απορρίπτεται, αλλά η ευκαιρία θα του δο-
θεί όταν καλείται να κατασκοπεύσει την
εκδήλωση της τοπικής φοιτητικής οργά-
νωσης των Μαύρων Πανθήρων που έχει
ομιλητή τον Κουάμε Τουρέ, δηλαδή τον
Στόουκλι Καρμάικλ, ηγετικό στέλεχος και
θεωρητικό της Μαύρης Απελευθέρωσης.
Για την αστυνομία ο Καρμάικλ και οι Πάν-
θηρες αποτελούν απειλή αυτού που θεω-
ρούν αμερικανικό τρόπο ζωής. Έτσι ο Ρον
κάνει το undercover ντεμπούτο του καλω-
διωμένος με μικρόφωνα στο κλαμπ- στέκι
των Πανθήρων. Παίρνει μια γεύση της
«άλλης» Αμερικής, αυτής που αντιστέκεται
στις διακρίσεις, στο σύστημα, στον πόλε-
μο στο Βιετνάμ, ωστόσο δεν εντυπωσιάζε-
ται από τα λόγια του Καρμάικλ, αλλά από
την φοβερή και τρομερή ηγέτιδα των φοι-
τητών, την Πατρίς, την οποία φλερτάρει. 

Ο Ρον δεν είναι επαναστάτης, είναι ένας
τίμιος και δημοκράτης Αμερικανός πολί-
της που πιστεύει ότι ο κίνδυνος για την
ασφάλεια της χώρας του δεν βρίσκεται
στους Μαύρους Πάνθηρες -τους οποίους
θεωρεί μαχητικούς αλλά με μια ρητορική
που μένει στα λόγια-, αλλά στην ακροδε-
ξιά. Με αφορμή μια αγγελία στον τοπικό
τύπο, επικοινωνεί με το παράρτημα της
Κου Κλουξ Κλαν και ανοίγει μια σχέση που
τον φέρνει στην καρδιά της ρατσιστικής
συμμορίας. Για να παρεισφρήσει όμως,
χρειάζεται ένα λευκό προσωπείο, το οποίο
βρίσκει στον συνάδελφό του, Εβραϊκής
καταγωγής Φλιπ. 

Έτσι περνάμε στο πιο ενδιαφέρον μέ-
ρος της ταινίας, στην κατάδυση στον βόρ-
βορο της ρατσιστικής οργάνωσης, που τα
έχει όλα: Από δεξιούς ρατσιστές της δι-
πλανής πόρτας, γραφικά λούμπεν στοι-
χεία, πολεμοχαρείς κομάντο, αλλά και φα-
σίστες πολιτικούς με γραβάτα, όπως ο αρ-
χι-μάγιστρος Ντέιβιντ Ντιούκ, ο οποίος
προσβλέπει στις εκλογές και προσπαθεί
να συγκεράσει τα γελοία θρησκευτικο-ιδε-
ολογικά κηρύγματα της ΚΚΚ με ένα καθω-
σπρέπει πρόσωπο που θα μαζέψει ψή-
φους. 

Εγκλήματα

Ωστόσο δεν μπορεί να τιθασεύσει τον
πυρήνα των φασιστών, ο συρφετός που
έχει μαζέψει η ΚΚΚ τρέφεται με ρατσιστική
ρητορεία και γραφικές ενέργειες όπως το
κάψιμο σταυρών, αλλά χρειάζεται και τα
ρατσιστικά εγκλήματα. Υπάρχει μια εκπλη-
κτική σκηνή όπου οι κομάντο της ΚΚΚ εξα-
σκούνται στη σκοποβολία και καθώς η κά-
μερα απομακρύνεται φαίνονται οι στόχοι
τους, που είναι μαύρα κινούμενα ανθρωπά-
κια... Εύστοχη είναι επίσης η αναφορά
στην κινηματογραφική κληρονομιά των ται-
νίων «Όσα Παίρνει Ο Άνεμος» (1939) και
«Γέννηση ενός Έθνους» (1915), που ενώ
θεωρούνται ορόσημα της Αμερικανικής
κουλτούρας, αναπαράγουν τα ρατσιστικά
κλισέ και εξυμνούν τα λυντσαρίσματα.

Στον αντίποδα, οι Μαύροι Πάνθηρες
συμβολίζουν τη ριζοσπαστική Αμερική

και την παράδοσή της, με τον σπουδαίο
Χάρι Μπελαφόντε, ο οποίος επιστρατεύε-
ται σαν παλαίμαχος αγωνιστής να αφηγη-
θεί στη νέα γενιά μια συγκινητική ιστορία
ρατσιστικού μίσους. Όμως η ταινία συ-
χνά πέφτει στο λάθος να τους περιγρά-
φει με επιφανειακό τρόπο, με μια καλο-
συνάτη γραφικότητα, γεγονός που πολι-
τικά αδικεί το κίνημα της Μαύρης Απε-
λευθέρωσης και την οργάνωση των Μαύ-
ρων Πανθήρων. 

Το δεύτερο αδύναμο σημείο της ταινίας
είναι κατά τη γνώμη μας η ελαφρότητα με
την οποία παρουσιάζει την αστυνομία, η
οποία κάποιες στιγμές εμφανίζεται απλά
να παρασύρεται σε ρατσιστικές πράξεις,
ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί ακρο-
γωνιαίο θεσμό της εφαρμογής των ρατσι-
στικών διακρίσεων και της καταστολής.
Έτσι ο ήρωας δεν έχει να συγκρουστεί με
ένα ολόκληρο οικοδόμημα και τα παρα-
κλάδια του, αλλά να παλέψει μέσα από
τους θεσμούς για να τους αλλάξει.

Παρά τις αδυναμίες της ωστόσο, η ται-
νία χτυπάει στην καρδιά των αντιρατσι-
στικών αγώνων. Πόσο πιο καθαρά να το
πει από το ότι τελειώνει με σκηνές από τη
δολοφονία της Χέδερ Χάιερ από τους ρα-
τσιστές στη Σάρλοτσβιλ το 2017, και
σ’αυτήν είναι αφιερωμένη; Αποτελεί
αφορμή για συζήτηση και κάλεσμα σε
δράση για να παλέψουμε τον ρατσισμό
και τον φασισμό!

Δήμητρα Κυρίλλου

KINHMΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΠΑΪΚ ΛΙ  - Η παρείσφρηση 

BlacKkKlansman
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Ό
,τι αλεξίπτωτο και να επιχει-
ρεί να φορέσει στην αργεν-
τίνικη οικονομία ο Μάκρι, η

ταχύτητα πτώσης αυξάνεται. 57 δι-
σεκατομμύρια δολάρια είναι το δά-
νειο που έδωσε το ΔΝΤ μετά τη συμ-
φωνία της περασμένης βδομάδας,
και θα εκταμιευτεί μέσα στα επόμε-
να τρία χρόνια. Είναι το μεγαλύτερο
δάνειο στην ιστορία του Ταμείου, εί-
πε η ίδια η Λαγκάρντ στη συνάντησή
της με τον αργεντίνο υπουργό οικο-
νομικών. Κι αντί για πανηγύρια γι’
αυτή την μεγάλη “επιτυχία”, το πρώ-
το θύμα ήταν ο Κεντρικός Τραπεζί-
της της Αργεντινής, Λουΐς Καπούτο,
που παραιτήθηκε. 

Πριν από τρεις μήνες όταν καθό-
ταν για πρώτη φορά στην καρέκλα
του, η κυβέρνηση τον είχε διαφημί-
σει ως το πλέον απαραίτητο πρόσω-
πο για να διαχειριστεί την κρίση,
αποκαλώντας τον “Λιονέλ Μέσι” των
τραπεζιτών.

Οι αργεντίνικες εφημερίδες σχο-
λιάζουν ότι ο Καπούτο παραιτήθηκε
για δυο βασικούς λόγους. Πρώτον
γιατί η συμφωνία με το ΔΝΤ τού βά-
ζει πολύ περιοριστικούς όρους στην
παρέμβαση στις αγορές. Είναι σκέτη
ειρωνεία ότι σε μια παρόμοια κρίση
που βιώνει η Τουρκία, επιτίθενται
στον Ερντογάν επειδή δεν αφήνει
τον Κεντρικό Τραπεζίτη να παίζει
ελεύθερα με τις ισοτιμίες και τα επι-
τόκια, αλλά στην Αργεντινή πρέπει
να αποφασίζει το ΔΝΤ τι θα κάνει η
Κεντρική Τράπεζα. 

Ο δεύτερος λόγος που αναφέρουν
είναι ότι ο Καπούτο φαίνεται να έκανε
την πρόβλεψη ότι με τους όρους που
επιβάλλει η συμφωνία για το υπερ-δά-
νειο είναι πολύ πιθανή η κατάρρευση
της Αργεντινής τόσο σε οικονομικό,
όσο σε πολιτικό επίπεδο. Αυτό που
διαβεβαιώνουν όλες οι πλευρές είναι
ότι η Αργεντινή θα βυθιστεί στην ύφε-
ση, επιχειρήσεις θα κλείσουν και η
ανεργία θα εκτιναχτεί. Απλώς, σύμ-
φωνα με τους σοφούς του ΔΝΤ, αυτό
θα οδηγήσει στην σωτηρία. 

Το δάνειο δεν πάει στους Αργεντί-
νους και τις Αργεντίνες. Παρέχεται
σαν εγγύηση για να συνεχίσει η Αρ-
γεντινή να ξεπληρώνει τα χρέη της

στους τραπεζίτες όλου του κόσμου,
την ώρα που το πέσο κατρακυλάει
και ο προϋπολογισμός θα στερέψει. 

Στο μεταξύ αυτό που δεσμεύεται
η κυβέρνηση είναι να μηδενίσει το
έλλειμμα, δηλαδή να σφίξει όλες τις
κοινωνικές δαπάνες, άμεσα, μέχρι
το τέλος του έτους. Παράλληλα, να
διευκολύνει τις απολύσεις και να αυ-
ξήσει την ανεργία για να πέσουν κι
άλλοι οι μισθοί. Η κεντρική τράπεζα
θα παρεμβαίνει για να αποσύρει πέ-
σος από την αγορά. 

Με απλά λόγια, η τρελή συνταγή
της συμφωνίας είναι ότι μιας και το
πέσο έχει χάσει όλη του την αξία, ο
μόνος τρόπος να μην ανέβουν οι τι-
μές είναι να μην έχει κανείς τίποτα
στην τσέπη του για να μην μπορεί να
αγοράσει. Όσον αφορά τη συνέχιση
της κατρακύλας του πέσο, η συμφω-
νία επιχειρεί να σώσει την κατάστα-
ση με ένα κόλπο. Βάζει για αρχή ένα
όριο 34-44 πέσος ανά δολάριο, και
λέει ότι παρεμβάσεις θα γίνονται μό-

νο αν το όριο ξεπεραστεί. Αλλά επί-
σης κάθε μήνα το όριο θα ανεβαίνει
3%. Πρώτα θα χτυπάνε δηλαδή το
πέναλτι και μετά θα αποφασίζουν
πού ήταν τα δοκάρια.

Η παραίτηση του Καπούτο έδειξε
κάτι που οι χαμογελαστές συναντή-
σεις με την Λαγκάρντ ήθελαν να
κρύψουν. Η Αργεντινή βρίσκεται σε
βρασμό. Και ανάμεσα στους από πά-
νω δεν υπάρχει η παραμικρή σιγου-
ριά ότι όλο αυτό το παιχνίδι πρόκει-
ται να λειτουργήσει, αλλά κυρίως
ανάμεσα στους από κάτω. 

Eτοιμοπόλεμο

Ο Μάκρι ανέβηκε στην κυβέρνηση
με μικρή πλειοψηφία πριν από τρία
χρόνια και υποσχόταν να διαχειρι-
στεί την επιστροφή στην ανάπτυξη,
αλλά βρίσκεται πιο βαθιά θαμμένος
από ποτέ. Και η απεργία της 25 του
Σεπτέμβρη έδειξε ότι το εργατικό κί-
νημα στην Αργεντινή είναι ετοιμοπό-
λεμο. Η γενική απεργία είχε τερά-

στια επιτυχία και ήταν καθαρά πολι-
τική, ενάντια στο ΔΝΤ, ενάντια στα
μέτρα λιτότητα, ενάντια στον Μάκρι.
Είχε στο κέντρο της τη δυναμική ότι
μπορούμε να ρίξουμε το Μάκρι και
μαζί με την πτώση του να σταματή-
σουμε όλη αυτή την επίθεση. 

Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία εί-
χε επιλέξει να μην καλέσει διαδηλώ-
σεις τη μέρα της απεργίας, προσπα-
θώντας να βάλει φρένο στην έκρηξη
του κόσμου. Αυτό που κατάφερε ήταν
να αφήσει την αριστερά να πάρει κε-
φάλι παντού και να συνδεθεί με τον
κόσμο από τα πιο μεγάλα κέντρα της
οικονομίας που δεν πήγε στη δουλειά
και βγήκε στο δρόμο. 

Στις 24 του μήνα άλλες πτέρυγες
της γραφειοκρατίας είχαν επίσης κα-
λέσει σε απεργία, και εκεί παρά τις
πολιτικές μανούβρες, υπήρξε επιτυ-
χία που ανάγκασε σχεδόν όλους να
υποσχεθούν τουλάχιστον μια ακόμη
γενική απεργία πριν φτάσει ο προ-
ϋπολογισμός στη Βουλή.

Όμως το εργατικό κίνημα έχει ήδη
ξεπεράσει αυτά τα όρια. Μεταλλωρύ-
χοι και άλλοι χώροι ήδη προχώρησαν
από την 1η Οκτώβρη σε διαρκή κινη-
τοποίηση με στήσιμο αντίσκηνων.
Απεργίες ξεκίνησαν και σε δύο μεγά-
λα ναυπηγεία, σε πετρελαιοβιομηχα-
νίες, ενώ από τις 2 Οκτώβρη οι σιδη-
ροδρομικοί βγήκαν σε απεργία καλε-
σμένη από όλες τις ομοσπονδίες
τους. Σε όλους τους χώρους, ιδιαίτε-
ρα στις μεγάλες ταξιαρχίες της ερ-
γατικής τάξης, υπήρχαν ανοιχτοί λο-
γαριασμοί για μισθούς και συμβάσεις
και τώρα η συμφωνία με το ΔΝΤ τα
τινάζει όλα στον αέρα. Μέχρι τέλους
της χρονιάς χοντρικά πρέπει οι πραγ-
ματικοί μισθοί να έχουν φτάσει στα
μισά του περασμένου Δεκέμβρη. 

Επιπλέον, η αδυναμία της κυβέρνη-
σης δεν μπορεί να μείνει απαρατήρη-
τη. Οι συνδικαλιστικές γραφειοκρα-
τίες έδειξαν με κάθε τρόπο ότι θα
ήθελαν μια συνεννόηση με την κυ-
βέρνηση για να κρατήσουν την ομα-
λότητα μέχρι το 2019 που έτσι κι αλ-
λιώς έρχονται εκλογές, αλλά ο Μάκρι
δεν έχει τίποτα να τους δώσει. 

Ένας οικονομολόγος της Γκολν-
τμαν Σακς δηλώνει στο πρακτορείο
Μπλούμπεργκ: “Είμαστε ήδη στην
κόλαση και ψάχνουν τον λιγότερο
επώδυνο τρόπο για να βγουν. Αλλά
πρόκειται για εντυπωσιακά σκληρή
λιτότητα και δεν μπορεί να κρατήσει
για πολύ”. Το πρακτορείο συμπληρώ-
νει ότι “Το πρόβλημα είναι ότι η με-
ταρρύθμιση απειλεί να ψυχράνει τό-
σο πολύ την οικονομία που ήδη είναι
χτυπημένη από ύφεση ώστε είναι
αβέβαιο πόσο η κυβέρνηση μπορεί
να επιβιώσει ως τις εκλογές της επό-
μενης χρονιάς”.

Τις επόμενες βδομάδες συνεχίζον-
ται οι πρωτοβουλίες της επαναστα-
τικής αριστεράς για συντονισμό από
τα κάτω των κλάδων που βγαίνουν
σε απεργίες, για να αυξηθεί η πίεση
στη γραφειοκρατία, αλλά και να χτι-
στεί η πραγματική εναλλακτική από
τα κάτω, βάζοντας στην πρώτη
γραμμή: Δεν πληρώνουμε το χρέος,
Έξω το ΔΝΤ, Κάτω ο Μάκρι, η οικο-
νομία στα χέρια των εργατών.

Νίκος Λούντος

Ε
νώ όλα τα “σοβαρά” ΜΜΕ και οι κυ-
βερνήσεις ανά τον κόσμο “δήλωναν
τον αποτροπιασμό τους” για την άνο-

δο της ακροδεξιάς στη Βραζιλία, την πραγ-
ματική απάντηση την έδωσαν οι γυναίκες
από τα κάτω που πλημμύρισαν τους δρό-
μους το περασμένο Σάββατο. 

Σε 300 πόλεις όλης της χώρας, αλλά και σε
συντονισμό με κινητοποιήσεις Βραζιλιάνων
και συμπαραστατών σε άλλες χώρες, δόθηκε
η πιο μαζική απάντηση στον Μπολσονάρο,
τον φασίστα, ρατσιστή και σεξιστή υποψήφιο
για την προεδρία της χώρας. Στο Σάο Πάολο
υπολογίζονται 300 χιλιάδες, στο Ρίο 200 χι-
λιάδες, στο Μπέλο Οριζόντε 150 χιλιάδες και
αντίστοιχα σε πολλά άλλα σημεία. Το σλόγ-
καν “Αυτόν ΟΧΙ” ενώνει πλέον εκατομμύρια

γυναίκες. Ο Μπολσονάρο, μέσα στην κρίση
που τυλίγει το βραζιλιάνικο πολιτικό σκηνικό,
με τον Λούλα αποκλεισμένο από τις εκλογές
με δικαστική απόφαση, και την κλασική δεξιά

να βρίσκεται φορτωμένη με ολόκληρο τον
ποινικό κώδικα, κατάφερε να αναδειχθεί σε
“εναλλακτική” κλιμακώνοντας το δηλητήριο
ενάντια στους μαύρους, τις γυναίκες, τους
μετανάστες και τους φτωχούς.

Συντρόφισσες από το PSOL (Κόμμα του
Σοσιαλισμού και της Ελευθερίας) που συμμε-
τείχαν στην οργάνωση των κινητοποιήσεων
γράφουν: “Οι κινητοποιήσεις ήταν γεμάτες
από γυναίκες, νέους και νέες, μαύρους και
μαύρες, φοιτητές, φοιτήτριες, εργάτες και
εργάτριες. Πολιτικά, ήταν καθορισμένες από
την αριστερά, με τις σημαίες της ισότητας,
της ανεκτικότητας της ελευθερίας και της

δημοκρατίας στο κέντρο”. Στο μανιφέστο
που έγινε δεκτό από κοινού αναφέρεται:
“Υποστηρίζουμε το δικαίωμα στις γυναίκες
να ζουν με ασφάλεια και να αποφασίζουν για
το σώμα τους. Υποστηρίζουμε ίσους μισθούς
για άντρες και γυναίκες, για λευκούς και
μαύρους, υποστηρίζουμε τις ποσοστώσεις
για όσους ιστορικά βρέθηκαν να αδικούνται
και να αποκλείονται. Υποστηρίζουμε τις δη-
μόσιες υπηρεσίες με ποιότητα για τις φτω-
χές γυναίκες και τα παιδιά τους”.

Επόμενη κινητοποίηση ετοιμάζεται για τις
6 Οκτώβρη, μία μέρα πριν από τον πρώτο γύ-
ρο των εκλογών.

ΒΡΑΖΙΛΙΑ Οι γυναίκες ενάντια στην ακροδεξιά

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ Απεργιακός ξεσηκωμός
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Α
λλά, όπως και στην περίπτω-
ση της Ελλάδας, η πλειοψη-
φία του κόσμου τους αψήφι-

σε, στέλνοντας στην κάλαθο των
αχρήστων τις χειριστικές μεθόδους
και τους εκβιασμούς τους που συμ-
πυκνώθηκαν στο ερώτημα-πακέτο
που καλούσε η κυβέρνηση Ζάεφ
τους πολίτες να πάρουν θέση: «Εί-
στε υπέρ της ένταξης της χώρας
στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ, αποδεχό-
μενοι τη συμφωνία μεταξύ της Δη-
μοκρατίας της Μακεδονίας και της
Ελλάδας;» 

Ο απλός κόσμος δικαιολογημένα
έδειξε τη δυσφορία του απέναντι σε
αυτούς τους εκβιασμούς, εκφράζον-
τας ίσως και την εύλογη ανησυχία
του για την προοπτική να ανοίξει
ένας νέος γύρος ανακατατάξεων
στα Βαλκάνια, καθώς αμέσως μετά
τη Συμφωνία των Πρεσπών άρχισαν
διαπραγματεύσεις -και μαζί τους νέ-
ες εντάσεις- στο Κόσοβο για επανα-
χάραξη των συνόρων με τη Σερβία.
Κάνοντας ακόμη και για το αλβανικό
στοιχείο τον δρόμο που άνοιξε η
Συμφωνία των Πρεσπών να μην
φαντάζει πλέον τόσο ειρηνικός.

Οι έξωθεν παρεμβάσεις προφα-
νώς έπαιξαν τον ρόλο τους στο
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
αλλά είναι παραπλανητικές οι ανα-
λύσεις που εκ των υστέρων προ-
σπαθούν να εξηγήσουν το αποτέλε-
σμα με όρους εθνικιστικής έξαρσης
στη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο
δρόμος προς το δημοψήφισμα στη
γειτονική χώρα δεν σημαδεύτηκε
από εθνικιστικό πυρετό αλλά χαμη-
λούς τόνους.  Tο “σκληρό” VMRO-
DPMNE, το κόμμα του πρώην πρω-
θυπουργού Γκρουέφκσι, που βρί-
σκεται στην αντιπολίτευση, επισή-
μως δεν τόλμησε καν να καλέσει
υπέρ του ΟΧΙ ή υπέρ της αποχής,
αλλά κάλεσε τους πολίτες “να πρά-
ξουν κατά συνείδηση”, μην θέλον-
τας να έρθει σε άμεση ρήξη με τις
επιταγές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Ο
τωρινός ηγέτης του Μίτσκοσκι αμέ-
σως μετά το δημοψήφισμα το χαρα-
κτήρισε ανεπιτυχές τονίζοντας
ωστόσο ότι η ένταξη της Δημοκρα-
τίας της Μακεδονίας σε ΕΕ και ΝΑ-
ΤΟ αποτελεί “άμεση προτεραιότη-
τα” του κόμματός του. 

Το πραγματικό πρόβλημα για την
κυβέρνηση Ζάεφ ή την οποιαδήποτε
κυβέρνηση πάρει την θέση της στη
Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι
ότι η οποιαδήποτε ένταξη της χώ-
ρας στους ιμπεριαλιστικούς αυτούς
οργανισμούς περνάει μέσα από την
έγκριση της Ελλάδας. Οι επανειλημ-

μένες παρεμβάσεις του γ.γ του ΝΑ-
ΤΟ και των Ευρωπαίων ηγετών υπέρ
της Συμφωνίας δεν έκαναν τίποτε
άλλο από το να ασκούν πίεση στην
κυβέρνηση της γειτονικής χώρας
ότι θα είναι ευπρόσδεκτη σε αυτούς
τους οργανισμούς μόνο με τον “κη-
δεμόνα” της. Δηλαδή, το ελληνικό
κράτος και τους όρους που αυτό
επιβάλει και δεν είναι άλλοι από την
απαίτηση να αλλάξει το όνομά της
και το σύνταγμά της.

Υπεροπλία

Πρόκειται για μια καθαρή επιβολή
της βούλησης ενός ισχυρότερου
κράτους πάνω σε ένα μικρότερο
γειτονικό του, με εργαλεία την πε-
ρίοπτη διπλωματικά θέση που το
πρώτο κατέχει εδώ και δεκαετίες
σαν μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,
την οικονομική του διείσδυση στη
γειτονική χώρα και την απόλυτη
στρατιωτική του υπεροπλία απέναν-
τι σε μια χώρα που δεν έχει ούτε
ένα μαχητικό αεροσκάφος. Στα μά-
τια της πλειοψηφίας του κόσμου
στη Δημοκρατία της Μακεδονίας, η
έγκριση της Συμφωνίας σήμανε να
υποκύψει σε έναν ωμό εκβιασμό:
για να μην βάλει βέτο η Ελλάδα
στην ένταξή σας στην ΕΕ και στο
ΝΑΤΟ πρέπει να αλλάξετε όνομα και
σύνταγμα.  

Είναι αυτός ο “ελέφαντας μέσα
στο δωμάτιο”, για τον οποίο ελάχι-
στοι μιλάνε στην από εδώ πλευρά

των συνόρων, πόσο δηλαδή εκβια-
στική είναι η στάση της ελληνικής
κυβέρνησης. Αυτήν την στάση, εξυ-
πηρετώντας και εντάσσοντας στα
δικά τους σχέδια για την περιοχή,
στήριξαν και στηρίζουν η Μέρκελ, ο
Μακρόν και ο Τραμπ.

Αυτόν τον ελέφαντα όλοι προσπα-
θούν να τον κρύψουν: Από τη μια, ο
Τσίπρας και ο Ζάεφ, ζωγραφίζοντάς
τον με όμορφα λόγια περί ειρηνικής
συνύπαρξης και συμφιλίωσης των
λαών. Και από την άλλη, οι Μητσο-
τάκηδες και οι Καμμένοι, ξαναγρά-
φοντας την ιστορία εντελώς από την
ανάποδη, καταγγέλλοντας τον Τσί-
πρα για τάχα υπερβολικές υποχω-
ρήσεις και καλύπτοντας τα ουρλια-
χτά των ακροδεξιών και των φασι-
στών περί “προδοσίας”. 

Το αποτέλεσμα του δημοψηφί-
σματος ανατρέπει τους ισχυρισμούς
και των μεν και των δε. Όσον αφορά
στους μεν, στην πλειοψηφία τους οι
κάτοικοι της Δημοκρατίας της Μα-
κεδονίας δεν αναγνώρισαν -και ορ-
θά- στη συμφωνία και όλους τους
υποστηρικτές της μια αυθεντική διά-
θεση συνύπαρξης. Όσον αφορά
στους δε, Καμένους και Μητσοτάκη-
δες, αν ίσχυαν οι ισχυρισμοί τους
ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών
“τα Σκόπια τα παίρνουν όλα”, τότε
γιατί οι κάτοικοι της Δημοκρατίας
της Μακεδονίας δεν την στήριξαν; 

Στην πραγματικότητα, οι εξελίξεις
δικαιώνουν -αυξάνοντας τα περιθώ-

ρια να δυναμώσουμε και να απλώ-
σουμε- τη διεθνιστική στάση που
κράτησαν το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Λέγοντας
ΟΧΙ στα εθνικιστικά συλλαλητήρια
που οργάνωνε στην Ελλάδα η δεξιά
και η ακροδεξιά ενώ ταυτόχρονα
εξηγούσαμε τη διαφωνία μας με την
επιθετική διπλωματία του Τσίπρα
και του Κοτζιά. 

Προσέγγιση

Το αποτέλεσμα του δημοψηφί-
σματος στη Δημοκρατία της Μακε-
δονίας, σαν το πρώτο πολιτικό από-
τοκο της Συμφωνίας των Πρεσπών,
αποδεικνύει ότι αυτή δεν είναι μέσο
για μια πραγματική ειρηνική προ-
σέγγιση ανάμεσα στην εργατική τά-
ξη και τον λαό των δύο χωρών. Πό-
σο μάλλον η στάση που κρατάνε η
ελληνική κυβέρνηση, οι Ευρωπαίοι
και Αμερικάνοι σύμμαχοί της καθώς
και η ίδια η κυβέρνηση Ζάεφ περι-
φρονώντας το αποτέλεσμα του δη-
μοψηφίσματος.

Γράφοντας στα παλιά του τα πα-
πούτσια το σαφές μήνυμα του δη-
μοψηφίσματος (στο οποίο έτσι κι
αλλιώς είχε δώσει συμβουλευτικό
χαρακτήρα) ο Ζάεφ δήλωσε ότι δεν
θα παρεκκλίνει από τον κυβερνητικό
σχεδιασμό για κύρωση της Συμφω-
νίας των Πρεσπών από τη Βουλή
της Δημοκρατίας της Μακεδονίας –
με ό,τι πολιτική κρίση συνεπάγεται:
Για να επιτευχθεί η απαραίτητη

πλειοψηφία στη Βουλή για την αλ-
λαγή του Συντάγματος, χρειάζεται
να ψηφίσουν θετικά και τουλάχιστον
πέντε, ίσως και περισσότεροι, βου-
λευτές του VMRO. Ο Ζάεφ κάλεσε
το VMRO “να σεβαστεί τη φωνή της
πλειοψηφίας» (!) και έδωσε στην αν-
τιπολίτευση δέκα με δεκαπέντε ημέ-
ρες προθεσμία για να αποφασίσει
εάν θα ψηφίσει για τις συνταγματι-
κές αλλαγές στη Βουλή- “αλλιώς θα
ακολουθήσουνε νέες εκλογές με πι-
θανή ημερομηνία τις 25 Νοέμβρη”.

Ο Τσίπρας σε τηλεφωνική συνομι-
λία που είχε με τον Ζάεφ τον επαίνε-
σε “για την αποφασιστικότητα και τη
γενναιότητά του να συνεχίσει στην
εφαρμογή της συμφωνίας”. Σε δη-
λώσεις του ο αναπληρωτής υπ.
Εξωτερικών, Γ. Κατρούγκαλος, δή-
λωσε (με απίστευτο κυνισμό) ότι η
Συμφωνία των Πρεσπών δεν προ-
έβλεπε δημοψήφισμα, αυτό ήταν
κάτι που αποφάσισε η κυβέρνηση
Ζάεφ και επομένως η διαδικασία
της συμφωνίας δεν επηρεάζεται
από το δημοψήφισμα. 

Στο ίδιο πνεύμα, “συνεχίζουμε
σαν να μην έγινε τίποτε”, ο επίτρο-
πος για την διεύρυνση της ΕΕ, Γιο-
χάνες Χαν δήλωσε: «Με την πολύ
σημαντική ψήφο στο "Ναι" υπάρχει
σημαντική στήριξη στη συμφωνία
των Πρεσπών και το Ευρωατλαντικό
μονοπάτι της χώρας». Είναι σαφές,
ότι το επόμενο διάστημα, οι πιέσεις
προς το λαό της γειτονικής χώρας,
είτε Μακεδόνες είναι αυτοί, είτε Αλ-
βανοί είτε οποιαδήποτε άλλη μει-
ονότητα, θα ενταθούν περαιτέρω
προκειμένου να αποδεχθούν τη
συμφωνία.   

Πρόκειται για επικίνδυνες εξελί-
ξεις, που κάνουν ακόμη περισσότε-
ρο επιτακτική την ανάγκη να ειπωθεί
η αλήθεια από την πλευρά της Αρι-
στεράς στην Ελλάδα και να διατυ-
πωθεί καθαρά η διέξοδος: Πραγμα-
τική αλληλεγγύη και ειρηνική συνύ-
παρξη σημαίνει σεβασμό στο δι-
καίωμα της εθνικής αυτοδιάθεσης
και συγκεκριμένα σημαίνει αναγνώ-
ριση του δικαιώματος στους γείτο-
νές μας να κρατήσουν το όνομα
τους. 

Έτσι ανοίγει ο δρόμος για να αν-
τισταθούμε όλοι μαζί, από κοινού
σαν εργάτες απέναντι σε όλους
τους εκβιαστές στα Σκόπια, στην
Αθήνα, στην Ουάσιγκτον και στις
Βρυξέλλες καθώς και στα σχέδια
και τις συμφωνίες που, με μόνο άξο-
να τα καπιταλιστικά τους συμφέρον-
τα, απεργάζονται, προκαλώντας
διαχρονικά ατελείωτες δυστυχίες
στους λαούς των Βαλκανίων.

Γιώργος Πίττας

ΤΟ ΜHNYΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ

Η φιλία δεν έρχεται με εκβιασμούς

Από τις αντιπολεμικές διαδηλώσεις του 1999. Το σύνθημα παραμένει επίκαιρο.
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